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SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, 
KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME 

INFORMACIJĄ 
APIE MOKSLEIVIUS IR JŲ TĖVUS (GLOBĖJUS) 

 
Vilniaus Balio Dvariono Dešimtmetė muzikos mokykla rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes 
laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, 
saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą. 
 
1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą? 
 
Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir 
saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra 
neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti 
dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta pranešimo 
2 skyriuje. 

 
2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą? 
 
Mes esame: Vilniaus Balio Dvariono Dešimtmetė muzikos mokykla 
Mūsų įstaigos kodas yra: 191662185                                                                                                
Mūsų adresas: T. Kosciuškos g. 13, Vilnius 
 
3. Kodėl renkate informaciją apie mane? 
 
Jūs siekiate su Mumis sudaryti mokymo ar švietimo paslaugų sutartį arba esate sudarę su mumis tokią 
sutartį, t. y. Jūsų vaikas siekia lankyti arba lanko mūsų įstaigos organizuojamus užsiėmimus. Mes turime 
teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie 
su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis. Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją 
apie Jus ir Jūsų vaiką.  
 
Taip pat, galime paprašyti Jūsų sutikimo naudoti Jūsų vaiko (globotinio) atvaizdo duomenis (nuotraukas su 
Jūsų ar Jūsų vaiko (globotinio) atvaizdu) įstaigos veiklos viešinimo tikslu, įkeliant Jas į mūsų interneto 
puslapį ar įstaigos naudojamų socialinių tinklų paskyras, demonstruojant jas stenduose, leidiniuose (pvz., 
informaciniuose lankstinukuose, vidiniame laikraštyje, knygose, straipsniuose, filmuose apie Mokyklą ar 
kt.). 
 
4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl? 
 
Jūs privalote Mums pateikti: 

 savo identifikacinius duomenis (vardą, pavardę, asmens kodas ir pan.); 

 vaiko/globotinio identifikacinius duomenis (vardą, pavardę, gimimo data ir pan.); 

 kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą, adresą ir pan.); 

 vaiko/globotinio sveikatos pažymą. 
 
Vykdant sudarytą sutartį gali būti prašoma pateikti papildomą informaciją, reikalingą sutarties vykdymui ar 
teisės aktų reikalavimų įvykdymui.  
  
5. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas? 
 
Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes: 

 davėte sutikimą Jūsų vaiko (globotinio) atvaizdo duomenų (nuotraukų su Jūsų atvaizdu) naudojimui 
įstaigos veiklos viešinimo tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a p.); 

 sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.); 

 teisinėms prievolėms mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.); 
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6. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane? 
 
Mes renkame informaciją apie Jūsų vaiko (globotinio) sveikatą, nes ši informacija mums reikalinga tam, kad 
užtikrintume tinkamą mokymo paslaugų teikimą (GDPR 9 str. 2 d. h p.). 
 
7. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane? 

 
Informacija apie Jus gali būti perduodama: 

 valstybės institucijoms, kai tai numatyta teisės aktuose ir teisės aktuose numatyta apimtimi; 
 administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, reklamos ir pan.); 
 informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos 

sistemų, duomenų saugyklų ir pan.); 
 klientams, tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga sutarčiai įvykdyti; 
 mūsų įstaigą audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms; 
 mūsų įstaigos savininkams. 

 
8. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę 

erdvę sudaro visos ES valstybės narės, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) ribų? 
 
Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, 
Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama. 
 
9. Kiek laiko saugote informaciją apie mane? 
 
Mes Jūsų informaciją saugome pagal žemiau nurodytus duomenų saugojimo laikotarpius: 

 Jūsų atvaizdo duomenis skirtus įstaigos veiklos viešinimui saugosime 3 metus arba iki sutikimo 
atšaukimo; 

 visą kitą informaciją saugome vadovaudamiesi Bendrąja dokumentų terminų saugojimo rodykle, 
patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro arba atitinkamiems teisiniams santykiams taikytinu ieškinio 
senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris ilgesnis. 

 
10. Kokios mano teisės? 

 
Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome 
atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys: 

 pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus ar Jūsų vaiką (globotinį); 

 pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus ar Jūsų vaiką (globotinį); 

 pateikti prašymą ištrinti apie Jus ar Jūsų vaiką (globotinį), kai: 
o duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu; 
o duomenis tvarkome neteisėtai; 
o duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą 

interesą; 
o Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami; 
o mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus; 

 pateikti mums prašymą apriboti apie Jus ar Jūsų vaiką (globotinį) turimos informacijos 
tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, 
kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant 
pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 

 ginčyti Jūsų ar Jūsų vaiko (globotinio) informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų 
įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtu interesu kaip duomenų 
tvarkymo pagrindu; 

 pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų ar Jūsų vaiko (globotinio)  duomenis jei duomenis 
mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų 
tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis; 

 bet kuriuo metu atšaukti mums duotą sutikimą, jei duotumėte jį Jūsų asmens duomenų 
tvarkymui; 

 Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
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11. Kaip galite man padėti? 
 
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir 
saugome duomenis apie Jus, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas, gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga 
pagalba, prašome kreiptis el. paštu dvarionomokykla@dat.lt arba telefonu 852077926. 
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