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KAUNO LOPŠELIO–DARŢELIO „DOBILĖLIS“  

VALDOMŲ ASMENS DUOMENŲ APRAŠYMAS PAGAL ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS 
 

Tikslai
 

Duomenų aprašymas
 

Ugdymo sutarčių apskaitos tikslu
 

vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, gyvenamoji 

vieta ir telefonų numeriai; 
 

Ikimokyklinės/priešmokyklinės 

elektroninio dienyno pildymo tikslu
 

vaiko vardas, pavardė, gimimo data, grupė, mokslo metai, 

pasiekimai, duomenys apie sveikatą, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresai, 

telefono numeriai;   

Įvairių pažymų (pvz.: apie 

dalyvavimą sportinėse varžybose, 

konkursuose, būrelių lankymą ir kt.) 

išdavimo tikslu
 

vaiko vardas, pavardė, išdavimo data, registracijos numeris, 

gyvenamoji vieta, renginio pavadinimas;
 

Vaiko gerovės komisijos darbo 

organizavimo ir vykdymo tikslu
 

vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono 

numeris, sutrikimai. Ypatingi asmens duomenys (pvz.: 

specialieji mokinio poreikiai) tvarkomi tik esant tėvų (globėjų, 

rūpintojų) raštiškam sutikimui;
 

Neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimo tikslu
 

vaiko vardas, pavardė, grupė, vadovas, mokslo metai;
 

Nemokamo maitinimo organizavimo 

tikslu
 

vaiko vardas, pavardė, gimimo data, grupė, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) vardai, pavardės, kontaktiniai telefonai; 

Įstaigos veiklos informavimo 

bendruomenei ir /ar visuomenei 

tikslu
 

vaikų sukurtas kūrybinis darbas, kur užfiksuotas vaiko vardas, 

pavardė, gimimo data, grupė, apie vaikų veiklą sukurta filmuota 

medžiaga ir/ ar nuotraukos, kur užfiksuotas vaikas;
 

Įstaigos nelankymo priežastims 

pagrįsti pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą 

vaiko atstovų (vardą, pavardę, parašą), taip pat vaiko (vardą, 

pavardę, priežastį dėl kurios vaikas nelankė įstaigos, nelankymo 

laikotarpį). Įstaiga šiuo tikslu nerenka jokių papildomų 

duomenų, pažymų ar medicininių dokumentų. 

Vidaus administravimo tikslu vaikų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas, 

telefono Nr., gimimo data, grupė, lytis, gyvenamosios vietos 

adresas, pilietybė, gimtoji kalba;   

sveikatos duomenys: fizinio ugdymo grupė, regėjimo aštrumas, 

sveikatos duomenys dėl galimos alerginės reakcijos į aplinką 

ir/ar maistą, dėl neįgalumo; 

rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos; 

vaikų tėvų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, el. 

paštas, telefono Nr., gyvenamosios vietos adresas, gimimo data; 

Įstaiga tvarko vaikų asmens duomenis ir kitais apibrėžtais ir teisėtais tikslais, pvz.: vaikų bylų archyvo 

tvarkymas. 



 


