
Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos asmens 

duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 

 

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINĮ ATSTOVAUJANČIŲ TĖVŲ 

(KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ 

TVARKYMO SUSITARIMAS  

20_____m. ____________________d. 

Alytus 

1. Susitarimo šalys: 

Viena šalis: 

Vienas iš mokinio tėvų (kitas įstatyminis atstovas) ___________________________________ 

                  (vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas) 

atstovaujantis mokinį (-ę) ___________________________________________                  

                             (vardas, pavardė, gimimo data)       

Kita šalis: 

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla (toliau – Mokykla), atstovaujama direktorės Jolitos 

Petkevičienės 

 
2. Susitarimo objektas.  

2.1. Mokinio ir jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų teikimas ir tvarkymas.  

2.2. Mokinio asmens duomenų tvarkymas bendruomenės ir visuomenės informavimo apie Mokyklos veiklą ir 

pasiekimus tikslu.  

3. Susitarimo turinys.  

3.1. Mokinį atstovaujantys tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) pareiškia, kad:  

3.1.1. yra susipažinę Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau 

– Taisyklės), patvirtintomis direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-38(1.2). Taisyklės viešai skelbiamos 

mokyklos internetinėje svetainėje http://www.senamiestukas.lt; 

3.1.2. tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) yra susipažinę su asmens duomenų tvarkymo tikslais, nurodytais 

Taisyklių 8 punkte, asmens duomenų tvarkymo principais, apimtimis, saugojimo terminais, savo, kaip 

duomenų subjekto teisėmis;  

3.1.3. tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) sutinka (taip) / nesutinka (ne), kad: 

3.1.3.1. mokinys būtų fotografuojamas/filmuojamas mokykloje ar už jos ribų vykstant ugdomajai veiklai: 

pamokoms, renginiams, netradicinio ugdymo pamokoms, išvykoms, sporto varžyboms, projektinei ir kt. 

veiklai; 

___________________________ 

(taip / ne) 

3.1.3.2. mokinys būtų fotografuojamas grupinei klasės, visų mokyklos mokinių ir mokytojų nuotraukai; 

 

__________ 

(taip /  ne) 

 

3.1.3.3. mokinio ar mokinių grupės filmuota medžiaga, nuotraukos, padarytos mokykloje ar už jos ribų, 

kūrybiniai ir kiti darbai būtų skelbiami mokyklos interneto svetainėje http://www.senamiestukas.lt, nenurodant 

mokinių vardų ir pavardžių; 

 
______________ 

(taip / ne) 
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3.1.3.4. mokinio ar mokinių grupės nuotraukos, filmuota medžiaga, kurioje matosi mokinys, mokinio 

kūrybiniai darbai būtų skelbiami mokyklos oficialių socialinių tinklų viešose grupėse nenurodant mokinių 

vardų ir pavardžių; 

______________ 

(taip/ne) 

3.1.3.5. mokinio ar mokinių grupės nuotraukos, padarytos mokykloje ar už jos ribų, būtų skelbiamos mokyklos 

leidiniuose (lankstinukuose, knygose, el. laikraštyje ir pan.); 

______________ 

(taip/ne) 

3.1.3.6. mokinio ar grupinės mokyklos mokinių, klasės nuotraukos, mokinio kūrybiniai ar kt. darbai būtų 

skelbiami mokyklos bendrosiose erdvėse (koridoriuose, fojė); 

______________ 

(taip/ne) 

3.1.3.6. mokinio vardas ir pavardė, klasė būtų skelbiama viešoje erdvėje, kai pristatomi mokinio laimėjimai 

konkursuose, varžybose, festivaliuose ir pan.; 

        ______________ 

                                                                                     (taip/ne) 

3.1.3.7. mokinio atliktų užduočių, kūrybinių darbų, sukurtos filmuotos medžiagos ir/ar nuotraukų skelbimas 

mokinių nuotoliniam mokymui skirtose virtualiose erdvėse. 

         ______________ 

                                                                                     (taip/ne) 

 

3.1.4. tėvams (kitiems įstatyminiams atstovams) yra žinoma, kad jie turi teisę bet kuriuo metu kreiptis su 

prašymu dėl sutikimo, kad su juo (ar su jo atstovaujamu duomenų subjektu) susiję asmens duomenys būtų 

tvarkomi, atšaukimo, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas gavus duomenų subjekto (ar jo įstatyminio 

atstovo) sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 

sutikimo atšaukimo, teisėtumui.  

 

3.2. Mokykla įsipareigoja: 

3.2.1. tvarkyti mokinio ir jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenis teisėtais ir Taisyklėse apibrėžtais 

tikslais bei Taisyklėse nurodytais terminiais; 

3.2.2. mokyklos interneto svetainėje, mokyklos socialinio tinklo viešose grupėse ir leidiniuose skelbti tik tas 

mokinių nuotraukas, kurios nežemina jų asmens garbės ir orumo ir yra susijusios su mokinio veikla ir 

pasiekimais mokykloje;  

3.2.3. atsižvelgiant į mokinio (nuo 10 metų) ir/ar jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) išreikštą valią, pašalinti iš 

mokyklos interneto svetainės, mokyklos socialinių tinklų viešos grupės nepageidautinas nuotraukas, video 

medžiagą. 

 

Susitarimo šalių parašai: 

Vienas iš mokinio(-ės) tėvų (kitas įstatyminis atstovas)  

 

_________________________________   _______________  

(vardas, pavardė)             (parašas)  
 

 

Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorė 

Jolita Petkevičienė    ______________ 

             (parašas) 

 

Susitarimas saugomas mokyklos raštinėje. 


