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PATVIRTINTA
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direktoriaus 2018 m. gruodZio 20 d.

isakymu Nr. 68

KAUNO LOPSELIO _ DARZELIO ,,DOBILELIS"
VAIKU ASMENS DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Kauno lopselio - dari.elio ,,Dobilelis" (toliau - fstaiga) vaikq asmens duomenq
Lisykliq tikslas - reglamentuoti vaikq asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos
, pagrindines vaikq asmens duomenq tvarkymo, vaikq, kuriq amZius iki 7 metq, tevq

pareigq turetojq), teisiq igyvendinimo ir cluomenq apsaugos technines bei
priemones Kauno lopselyje - darZelyje ,,Dobilelis', (toliau - fstaiga).

Taisykles parengtos vadovaujantis pavyzdinemis Asmens duomenq tvarkymo
taisyklemis, patvirtintomis Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos direktoriaus

s 4 d. isakymu Nr.1T-45, Mokiniq registro duomenq saugos nuostatais, Lietuvos
asmens duomenq apsaugos istatymu (toliau - ADTAI), 2016 m. balandhio 27 d.

lamento ir Tarybos reglamentu (ES) 201 61679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant
nis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB

glamentas (ES) 20161679) ir jo igyvendinamaisiais teises aktai, Valstybines duomenq
;pekcijos direktoriaus 2008 m. lapkridio 12 d. isakymu Nr. ir-71(1.12) ,,Ddl Bendryjq
organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo priemon6ms patvirtinimo.,
;endrieji reikalavimai organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo
), kitais istatymais bei teises aktais, reglamentuojandiais asmens duomenq tvarkyma ir

{staigos darbuotojai, igalioti tvarkyti mokiniq asmens duomenis, privalo laiky'tis Siq
buti pasira5ytinai su jomis supaZindinti. {staigos darbuotojai, atlikdami savo pareigas
i vaikq asmens duomenis, privalo laikytis konfidencialumo ir saugumo reikalavimq,

Taisyklese.

aisyklese vartojamos pagrindines s4vokos;
Asmens duomenys * bet kokia informacija apie fizini asmeni, kurio tapatybe
kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybe

tyti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arbanetiesiogiai galima nustatyti, visq pirma
ikatoriq, kaip antai vard4 ir pavardg, asmens iderrtifikavimo numeri, buvimo vietos

interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizines.
genetines, psichines, ekonomines, kulturines ar socialines teLpatybes poZymius;
Duomenq subjektas - kiekvienas Zmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
Duomenq valdytojas - kompetentinga institucija, kuri viena ar kartu su kitais

duomenq tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenq tvarkymo tikslai ir
at1'ti Sqiungos arba valstybes nares teises, duomenq valdytojas arba konkret1s io

ijai gali b[ti nustatyti Sqjungos arba valstybes nares teise;
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LltLij:,-YT: g"1t gauti asmens duomenis vvkdanr konkretq tyrim4 pagar varstybes

tvarkymo kslus atitinkandiq duomenq apsaugos taisykliq;

JrJ r./\rJ

l,1:",:::LiT,::,::: 
o,--enis ros valdZios institucijos laikosi taikomq duomenq

arba netei ;::1t:Ti,:::Tll:":*"i' f":.::dimas - sausumo pazeidimas, der kurio netydia

arba kitaip

rw u wrq

:,i:,:::1t::Ti1 llaranaami,.pakeidiami, 
be leidimo utrkl<,idziami persiqsti, saugomi

:Tl."tT:"s 
duomenys arba prie jq be leidimo gaunama prieiga.

kurie duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis:
' Duomenq gav€jas - f,rzinis arba juridinis asmuo, vardZios instituciisr v4 J ur r*''b .xur'uo' varozros tnstttuctja, agent[ra ar kitaai atskleidziami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji salis ar ne. isskvrusSalis ar ne, iSskyrus

Kitos Taisyklese vartojamos s?vokos atitinka ADTAf ir Itegramente (ES) 2016/679

II SKYRIUS
SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

Vaikq asmens duomenys [staigoje tvarkomi Siais tikslais: vaikq sutardiq apskaitos,s bylq tvarkymo, ikimokyklinio/priesmokyklinio elektroninio dienyno pildymo,vimo, mokinio krepselio paskaidiavimo, Vaiko gerovds komisijos darboir vykdymo, neformaliojo vaikq ivietimo organizavilo, nemokamo maitinimo
, {staigos veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei (vaikrl kDrybiniai darbai,
siekimai, nuotraukos, filmuota medLiaga),tarpinstitucinio bendradarbiavimo, vaiko

goje ir visuomeneje uztikdnimo, svarbaus fstaigos turto saugumo uZtikrinimo.
' fstaigos darbuotojai' atlikdami savo pareigas ir tvarkydami vaikq asmens duomenis,
tis pagrindinitl asmens duomenq tvarkymo principq:
' l ' asmens duomenys tvarkomi teisetai ir s4Ziningai. fstaiga asmens duomenis tvarkoi ADTAI, Reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais asmens duomenq tvarkym4

lamentuoj andiais teises aktais:
a. asmens duomenys renkami Taisykliq 6 punkte apibreZtais tikslais, ir po to
iais tikslais suderintais bDdais:
3. asmens duomenys tikslls ir, jei reikia asmens duomenq tvarkymui, nuolat
pagal Mokiniq registro (toliau - MR) nuostatus. Mokiniq asmens duomenys
ne rediau kaip 2 kartus per metus, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
toliau - svna; nustatytu laiku, t. y. priemus naujus vaikus ir suformavus grupes
:slo metams' Duomenys tikslinami ir atnaujinami, kai tik duomenq subjektas pranesa
eitim4' {staiga imamasi visq pagristq priemoniq siekdama uZtikrinti, kad asmens
trie ndra tiksl[s, atsiZvelgiant i jr+ tvarkymo tikslus, butq nedelsiant istrinami arba

asmens duomenys adekvatts, tinkami ir tik tokios apimties, kuri butina jiems rinktiyti, siekiant konkrediq tiksrq, nurodytq Taisykriq 6 punkte. Tvarkomq Asmens
ties saraSas:

l.ugdymo sutarditl apskaitos tikslu yra tvarkoma: vaikq, iq tevq (globeiq, rDpintoiq)
es, gyvenamoji vieta ir tele[onr; numeriai:

' ikimokyklines/prie5mokyklines elektroninio dienyno pildymo tikslu - vaiko:, gimimo data, grupe, mokslo metai, pasiekimai, duomenys apie sveikat4, tevq
ntojq) vardai, pavardds, gyvenamoji vieta, elektroninio pasto adresai, telefono
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'4'3' ivairiq pazym\ (pvz.: apie dalyvavim4 sportinese varZybose, konkursuose, b[reliqkt') iSdavimo tikslu - vailco vardas, pavardd, i5davimo data, registracijos numeris,
i v ieta, renginio pavadinimas ;

7 '4'4' pagal Mokiniq registro nuostatus fstaiga tvarko Mokiniq registro objekto asmens
vardas, pavarde, asmens kodas, pilietybe, deklaruotos ir faktines gyvenamosios vietos
Ltoji kalba (-os), mokytis i [staiga atvykimo/i5vykimo duomenis (iS kur atvyko/kur
kimo/ iSvykimo data, isvykimo prieZastis, isakymo numeris, [staigos baigimo data),
nenis apie moksl4 (grupe, rnokymosi programa, mokymosi forma/budas, kalba, kuria
ialiai remtinas, nemokamai maitinamas, specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymosi

7'4'5' pagal Mokiniq registro nuostatus Mokiniq registre kaupiami duomenys apie
3istro objekto seim?, {staigc,s, kurioje mokosi Registro objektas, duomenys (gaunami iS
mokslo institucijq registro), duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, apie

iekto ugdym4si ikimokyklirrio ugdymo istaigoje;
'4'6' Vaiko gerovds komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu - vaiko vardas,
imo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, sutrikimai. Ypatingi asmens duomenys

ialieji mokinio poreikiai) rvarkomi tik esant tevq (globeiq, rupintoiq) rastiskam

.4'7. neformaliojo vaikq Sr,'ietimo organizavimo tikslu - vaiko vardas, pavard6, gtupe,
kslo metai;
/'4'8' nemokamo maitinimo organizavimo tikslu - vaiko vardas, pavarde, gimimo
tevq (globei q, r[pintoi q) vardai, pavardes, kontaktiniai telefonai :

'4.9. {staigos veiklos informavimo bendruomenei ir /ar visuomenei tikslu - vaikq
rbinis darbas, kur uZfiksuotas vaiko vardas, pavardd, gimimo data, grupe, apie vaikq

filmuota medLiaga irl ar nuotraukos, kur uzfiksuotas vaikas:
.4.10. fstaiga tvarko vaikq asmens duomenis ir kitais apibreZtais ir teisetais tikslais.
ylq archyvo tvarkymas;

'4'l l. fstaigos svarbaus vaikq patydiq tikslu - vaizdo duomenys, susijg su fiziniais
udojant automatines vaizdo stebejimo priemones;
. {staigoje tvarkomi vaikq asmens duomenys vidaus administravimo tikslu:

5.1. vaikq duomenys: vardas, pavarde, asmens kodas, el. pastas, telefono Nr , gimimo
ytis, gyvenamosios vietos eLdresas, pilietybe, gimtoji kalba;
.2. sveikatos duomenys: frzimo ugdymo grupe, regejimo astrumas, sveikatos
I galimos alergines reakcijos i aplink4 irlar maist4, del neigalumo;
.5.3. rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos;
.5.4. vaikq tevq duomenys: vardas, pavarde, asmens kodas, el. pastas, telefono Nr..

vietos adresas, gimimo data;

'6' Vaikq iki 7 metq asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq
:slai. Mokiniq registro objekto duomenys yra saugomi Mokiniq registro duomenq
niq registro objektui pakeilurs ugdymosi/mokymosi istaig4, Mokiniq registro objekto
titinkamai yra priskiriarni kitai ugdymosi/mokymosi istaigai. Mokiniq registro
us i5 {staigos jo duomenys saugomi Registro duomenq bazele.
Vaikq asmens duomenu rirrkimo tvarka:



dokument nustatytos formos anketq:

8.1.1. vaiko vardas, pavardd, asmens kodas - i5 gimimo liudijimo ar kjto asmens

8.1'2. gyvenama vieta, te'vq (globejq, rfipintojq) vardai ir pavardes - tiesiogiai iS
rjekto ar Svietimo istaigq;
8.1.3. duomenys apie sveikat4 - iS medicininiq paLym,4;

tarnybos

8.1.4. duomenys apie specialiuosius ugdymosi poreikius - iS Svietimo pagalbos

'2. duomenis i mokiniq registr4 iveda ir toliau tvarko fstaigos direktoriaus isakymu
ruotojai;

s;istemai (S

.3. i mokiniq registr4 ivesti duomenys teikiami Svietimo valdymo intormacinei
'IS) Lietuvos SMM nustatytais terminais ir tvarka.
. Vaikq asmens duomenq leikimas duomenq gavejams:
.1. asmens duomenys gal:i buti teikiami tik vadovaujantis ADTAI 5 s;traipsnyje
iseto tvarkymo kriterijais pagal sudaryt4 asmens duomenq teikimo sutarti eyba gavus

duomenq vejo raSytinipraSym4 fuagal ADTAi 6 straipsni).

Kauno Sav

).2. duomenq gavejai ir gavejq grupes - Svietimo
valdybes administracijos S.vietimo skyrius, Vaiko

paslaugq

tamyba;
ntrui, Vaiko geroves centras, Svietimo lstaigos,

.3. duomenq teikimas duomenq gavejams elektroninemis rysio priemondmis.
duomenys

kai butina

ikiami elektroninemis ry5io priemondmis nepaZeidZiant konfidencialumo
ikrinti {staigos paslaugq teikim4.
. vaikq asmens duomenisi tvarko tik tie asmenys. kuriems iie vra

aple val

dokumen

duomenq

paskirti

nustatytais

vykdymui:
direktoriau

I
rizikos verti

I

8'1' priemus naujus vaikus ir suformavus grupes naujiems mokslo metams, duomenys
; i mokiniq registr4 ivedlami ii vaiko tevq (globejtl, rfipintoiq) istaigai pateiktrl

informaciniq technologij q centras,
teisiq apsaugos skyrius, Socialiniq

Kauno pedagogine psichologine

grupiq mokytojai, meninio ugdymo mokyojai, logopedas, {staigos
pavaduotoja Dkiui. Sie darbuotojai duomenis tvarko siq Taisykliq

Asmens

principo,

butini funkcijq
administracija,

7.4.1. - 7.4.14.
punktq api timi nustatytu tikslu.

III SKYRIUS
ASMENS DUO|{ENV VALDYTOJO PARETGOS

1. {staigoje tvarkomq vaikrl asmens duomenq valdytoja yra Kauno lop5elio - darZelio
, juridinio asmens kodas 191633333, adresas paneriq g. 44, LT-4g349 Kaunas, kuri:
l.l. uZtikrina duomenq subjekto teisitl igyvendinim4 ir vykdo Bendruosiuose

reikalavim se organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo priemonems ir kituose
teises aktu , reglamentuojandiuose asmens duomenq tvarkym4, nustatytas asmens duomenq
valdytojo gas;

aktus, ne

.2. paskiria asmeni (-is), atsakingus uZ mokiniq asmens duomenq tvarkym4 ]lstaigoje;
'3. rengia vaikq asmens <luomenq apsaug4 ir tvarkym4 reglamentuojandius teises

iau kaip kart4 per dvejus metus perZilri Taisykles ir prireikus inicijuoja pakeitimus;
.4' ne rediau kaip kart4 per dvejus metus atlieka mokiniq asmens duomenq r[varkymo
im4, parengia ataskait4 ir prireikus imasi priemoniq rizikai pa5alinti arba sunaaZinti;
.5. organrzuoja darbuotojq, atsakingq vaikq uz asmens duomenq tvarkym4, mokym4
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Asmens duomenq subjektai, t. y. vaikq tevai (vaiko td,n.q pareigq turetojas), kuriq
gdandioje fstaigoje, amZius iki 7 metq (toliau - tevai), suti:kim4 del asmerrj duu-"n.1

iSreiSkia rastiskai, f skaita:nt elektroninemis priemonemis, pagal nustat;gt4 fbrm4
ratvirtindami, jog sutinka, kad jq asmens duomenys fstaigoje butq tuu.komi siose

ijos tobulinim4 asmens durlmenq teisines apsaugos srityje.

ASMENSDuoMTE*'.yjfitrtt#iusurrKrMASrvARKyrr
JU ASMENS DUOMENIS

rodytais tikslais.
Duomenq subjektas turi teisg bet kuriuo metu at5aukti savo sutikim4, jeigu jo asmens

mi neteisetai. Sutikimo at5aukimas nedaro poveikio siutikimu pagristo duomenq
tlikto iki sutikimo at5aukimo, teisetumui. Duomenq subjektas apie tai informuoiamas

ant sutikim4.

V SKYRIUS
DUOM]ENU SUBJEKTU TEISES

Direktoriaus isakymu paskirtas fstaigos darbuotojas uZtikrina, kad duomenrl subjekto
tinkamai igyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenq subjektui bttq

iSkiai, suprantamai bei priirrtina forma.
Duomenq subjekto teises ir jq fgyvendinimo budai:
I ' Zinoti (buti informuotarn) apie savo (vaikas) ar vaiko (tevai) asmens duomenq

'1'1' {staiga, i5 duomenq subjekto tiesiogiai rinkdama asmens duomenis, suteikia
acij4: savo rekvizitus, nurorlo, kokiais tikslais tvarkomi vaiko asmens duomenys, kam
kslais jie teikiami, kokius asmens duomenis duomenq subjektas privalo pateikti ir
uomenq nepateikimo pasekmes;

.1.2. {staiga duomenq subjektui suteikia informacij4 apie teisg susipaZinti su istaigoje
raiko (tevai) asmens duomenimis, teisg reikalauti i5taisyti neteisingus, ne,iSsamius,

ens duomenis bei teisg nersutikti, kad brltq tvarkomi tam tikri neprivalomi duomenu
ns duomenys.

. susipaZinti su vaiko (tevai) asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi:
2.1. jei vaiko tdvams kyla klausimq del jq asmens duomenq tvarkymo, jie turi teisg
aigos administracij4 ir pateikE asmens tapatybg patvirlinanti dokumenta bei raSytini
Iti informacij4, i5 kokiq Saltiniq ir kokie duomenq subjektq asmens duomenys
u tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
2.2.lstaigos direktoriaus israkymu paskirtas darbuotojas duomenq subjektui parengia
rateikia praSomus duomenis ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo kr:eipimosi
enq subjekto prasymu tokie duomenys turi bfrti pateikiami rastu.

3. reikalauti iStaisyti, suniaikinti vaiko asmens duomenis arba sustabdyti asmens
ymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAI ir (arba) Reglamento
) nuostatq. Jei duomenq subjektas, susipaZings su vaiko duomenimis nustato, kad

nenys yra neteisingi, neirisamrJs ar netikshls, ir, pateikdamas asmens tapatybg
dokument4, kreipiasi i fsta;ig4, fstaigos direktoriaus isakymu paskirtas dar,buotoias

15.
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siant asmens duomenis patil<rinti ir duomenq subjekto pra5ymu (ra5ytine, Zodine ar



kita fo ) nedelsiant iStaisyti neteisingus, neiSsamius, netikslius asmens duonrenis irlar
sustabdyti kiq asmens duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus saugojim4;

.4. duomenq subjektrl teise nesutikti, kadiq asmens duomenys butq tvarkomi:

rinkimo

'4' I ' vaiko tevai turi teisE nesutikti (raStu, lodLiuar kitokiar forma), kad bltr4 tvarkomi
privalomi vaikq asmens duomenys. Toks nesutikimas galti b[ti pareikStas duomeng

tam tikri

bet kokios
tvarkym4.

kurie jo

duomenq t
tvarkymo v

iu neuZpildant tam tikrq pra5ymo ar sutarties, anketos vietq (eiludiq) arba veliau gavus
brmos duomenq subjekto praSym4 nutraukti tam tikrq neprivalomrl asmens, duomenu
'ad 5i teise bltq igyvendinama, duomenq subjektui privalo buti suteikta informaciia.
ens duomenys yra neprivalomi tvarkyti;
.4.2. gavus duomenq sub.jekto prasym4 nutraukti tam 1.ikry neprivalomq asmens
'arkymq, [staiga nedelsianti ir nemokamai nutraukia neprivalomq asmens duomenu
iksmus, isskyrus istatymq nustatytus atvejus, ir informuoja duomenq gavejus.

VI SKYRIUS
KONFIDENCIALTJMO IR SAUGUMO NUOSTATOS

[staigos darbuotojai, direktoriaus isakymais paskirti tvarkyti vaikq asmens duomenis,
konfidencialumo principc ir laikyi paslaptyje bet koki,4 su asmens duomenimis

brmacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija
pagal galiojandiq istatymu ar kitq teises aktq nuostatas, Pareiga saugo1i asmens

duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam ne
ymui, saugodami dokumentus bei duomenq rinkmenas tinkamai ir sausiai bei

'eikalingq koprj.l darymo. Jei darbuotojas abejoja idiegtq saugumo priemoniq
jis turi kreiptis i fstaigos direktoriq, kad bDtq ivertintos tulimos saugumo priemones

ir, jei reikia, inicijuotas papildomq priemoniq isigijimas ir idiegimas.

kompiuteriq
Darbuotojai, kurie automatiniu budu tvarko vaikq asmens duomenis arba iS kuriq

galima patekti i vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys,, naudoja

duomenq ti galioja taip pat ir pertNus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams
santykiams.

Taisyklemi
fstaiga, direktoriaus isakymu paskiria atsaking4 dartruotoj4, kuris su Siomis

supaZindina pasiraSytinai cluomenq subjektus tdvus (vaiko tevq pareigq turetojas,
ina) , duomenq subjektq raSti5k4 sutikim4, iskaitant elektroninemis priemonemis, kad

igyvendini

jektas sutinka, jog fstaigaL tvarkytq jq asmens duomenis ir uZtikrina Siu Taisvkliu

Darbuotojai gali susipaZinti bei naudotis tik tais dokumentais ir duomenq
, su kuriais susipaZinti ir juos tvarkyti jie buvo igalioti.
Darbuotojai turi imtis priernoniq, kad b[tq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam

vaikq asme

turi laikyti
susuusl? ln
bfitq viesa

gauna (ifo
duomenq

teisetam t
vengiant

patikimum

Mokiniq d

slaptaLodli
pat susidari
kilus itarim
konkrediu k

q bazes el. dienyno .,Mtsq darZelis" pagal gariojandias taisykles sukurtus
SlaptaZodZiai keidiami periodiSkai, ne rediau kaip kart4 per SeSis mdnesius, o taip
tam tikroms aplinkybems (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iskilus isilauZimo gresmei,

, kad slaptaZodis tapo Zinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis
piuteriu, gali Linoti tik savo slaptaZodi.

UZ kompiuteriq prieZi[rE atsakingas darbuotojas privalo uZtikdnti, kad asmens

antivirusines programos
duomenq ri nebrltq ,,matomos" (shared) iS kitq kompiuteriq, o
atnaujinamo ne rediau kaip kart4 per menesi.
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rediau ka
tvarkymq

(mokiniq)
suZinoti
tvarkymo

laikymosi
duomenq t

tvarkym4,

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

aisykles atnaujinamos (perZi[rimos, keidiamas, papildomas, rengiamos naujos) ne
kart4 per metus arba pasikeitus teises aktams, kurie reglamentuoja osrleos duomenu

3' Darbuotojai, kurie atsakingi uZ Siose Taisyklese nurodytq asmens duomenq subjektq
ns duomenq tvarkymq, arba darbuotoiq atliekamos lunkcijos sudaro galimybg

kq asmens duomenis, privalo vykdyti Siose taisyklese nustatytus asmens duomenq
ikalavimus.
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{staigos darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq
staigoje kontroles funkcijas, ne rediau kaip kart4 per dvejus metus atlieka asmens
arkymo rizikos vertinimq ir ataskait4 pateikia {staigos direktoriui.
Taisykles skelbiamos fstaigos interneto svetaineje.
uZ Sig Taisyklig paZeidim4 darbuotojams, atsakingiems uZ mokiniq
aikoma Lietuvos Respublikos istatymuose numatyta atsakornybe.

asmens duomenu


