PATVIRTINTA
VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva
direktoriaus 2021 m. birželio 4 d.
įsakymu Nr. V-136
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
20______ m. ________________ d.
Vilnius
Aš, __________________________________________________________________________________________________,
(Vardas, pavardė)

sutinku ir esu informuotas (-a), kad:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

duomenų valdytojas VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ (toliau – PPI), juridinio asmens kodas 300015813, buveinės
adresas – J. Basanavičiaus g. 45, 03109 Vilnius, tel. 8 6 672 35 298, el. paštas info@ppi.lt (toliau – PPI), įgyvendindamas
projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei
prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 (toliau – Projektas) bei vykdydamas Globos centro veiklos ir vaiko
budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 (toliau – Globos centro aprašas),
nustatytas funkcijas, pagal poreikį tvarkytų mano asmens duomenis1:
1.1. vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kita;
Duomenų tvarkymo tikslai –
2.1. darbuotojo, paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo asmens duomenis, viešųjų pirkimų procedūrų ir tolesnių
sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu ir (ar) vidaus administravimo tikslu;
2.2. studentų, atliekančių praktiką PPI, stažuotojų asmens duomenis vidaus administravimo tikslu;
2.3. savanorių asmens duomenis vidaus administravimo tikslu.
PPI asmens duomenis tvarko teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų, šiame sutikime
nustatytais tikslais, taip pat užtikrindamas duomenų saugumą, įgyvendindamas tinkamas technines ir organizacines
priemones duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar (ir) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito
neteisėto tvarkymo.
Pasikeitus mano asmens duomenims, tvarkomiems pagal šį sutikimą, pasižadu nedelsiant pranešti apie tai PPI.
Sutikimo galiojimo terminas – vieneri metai po veiklos nutraukimo.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – šiame sutikime nurodytų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra šis
sutikimas.
Suprantu, kad turiu teisę atsisakyti nuo tokio duomenų tvarkymo, tokiu atveju suprantu, kad prarandu galimybę teikti ir
gauti paslaugas bei informaciją, atlikti praktiką, stažuotę ar savanoriauti.

8.
9.

Esu informuotas (-a), kad galiu bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.
Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17,
18, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turiu teisę: 1) žinoti (būti
informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3)
reikalauti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys
tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų
tvarkomi mano asmens duomenys; 5) teisė apriboti duomenų tvarkymą.
10. Skundų teikimas. Turiu teisę skųsti PPI veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės
aktų nustatyta tvarka.
Šis informacinis pranešimas sudaromas 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

1

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai
nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip: vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės,
fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.
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