
Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ asmens  

duomenų tvarkymo taisyklių 

priedas 

 

 

SUTIKIMAS / NESUTIKIMAS 

DĖL VAIKO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO  

 

20         m. ____________   ____ d. 

Šiauliai 

 

 

 Aš _________________________________________________________________ : 
                           (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) 

 

1. SUTINKU / NESUTINKU, kad duomenų valdytojas – Šiaulių lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau 

– lopšelis-darželis), juridinio asmens kodas 190529876, buveinės adresas Marijampolės g. 8, 76183 

Šiauliai, vaiko lopšelyje-darželyje ugdymo (-si) laikotarpiu, tvarkytų,  

perduotų ____________________________________________ asmens duomenis šiais tikslais: 
                                               (vaiko vardas, pavardė) 

 

Kiekvienoje eilutėje Jums tinkamą atsakymą pažymėkite  

sutinku 

nesutinku 

Užtikrinant vaiko sveikatos saugumą ir savalaikę pirmąją pagalbą esant 

sveikatos sutrikimams, nurodytiems elektroninėse ir/ar popierinėse 

medicininėse pažymose (pvz.: forma Nr.027-1/a ir kt.), lopšelyje-darželyje 

ugdymo proceso metu administracija, specialistai (logopedas, socialinis 

pedagogas) bei darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys vaiko ugdymo procese, tvarko 

šiuos vaiko duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, fizinės būklės įvertinimo (ūgį, 

svorį, kūno masės indeksą, kraujospūdį), regėjimo aštrumą, klausos būklę, organų 

ir sistemų būklės įvertinimo (ligos kodus, diagnozes), fizinio pajėgumo įvertinimo, 

dantų ir žandikaulių būklės įvertinimo, sveikatos patikrinimo datą. 

sutinku 

nesutinku 

Užtikrinant vaiko saugumą traumų ir nelaimingų atsitikimų atveju, 

lopšelio-darželio darbuotojai perduoda greitosios medicinos pagalbos 

specialistams šiuos duomenis: vaiko vardas, pavardė, amžius, lopšelis-darželis, 

grupė. 

sutinku 

nesutinku 

Išduodant pažymėjimus, padėkas, diplomus (pvz.: apie dalyvavimą 

renginiuose ir kt.), lopšelis-darželis tvarko šiuos duomenis: vaiko vardas, 

pavardė, amžius, mokslo metai, lopšelis-darželis, grupė. 

sutinku 

nesutinku 

Organizuojant renginius, lopšelis-darželis tvarko šiuos duomenis: vaiko vardas, 

pavardė, amžius, mokslo metai, lopšelis-darželis, grupė. 

sutinku 

nesutinku 

Vykdant tyrimus (apklausas) ugdymo klausimais, lopšelis-darželis 

tvarko šiuos duomenis: vaiko vardas, pavardė, amžius, mokslo metai, 

lopšelis-darželis, grupė. 

sutinku 

nesutinku 

Tinkamai komunikacijai su tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko ugdymo (si) 

klausimais, lopšelis-darželis tvarko šiuos duomenis: vaiko tėvų (globėjų, 

rūpintojų) vardas, pavardė, kontaktinio telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas. 

    sutinku 

nesutinku

Informuojant ir viešinant lopšelio-darželio veiklas bendruomenei ir / ar 

visuomenei, lopšelis-darželis tvarko šiuos duomenis: vardas, pavardė, gimimo 

data, amžius, mokslo metai, lopšelis-darželis,  grupė, fotografuota ir / ar filmuota 

medžiaga su vaiko atvaizdu, kūrybiniai darbai. 

 



2. SUTINKU / NESUTINKU, kad lopšelis-darželis renginių metu  

 

__________________________________________ filmuotų, fotografuotų ir nuotrauką (-as), 
                       (vaiko vardas, pavardė) 

 

filmuotą medžiagą su asmeniniu atvaizdu, kūrybinius darbus tvarkytų, perduotų ir viešintų 

bendruomenei ir / ar visuomenei: 

 

Kiekvienoje eilutėje Jums tinkamą atsakymą pažymėkite 

    sutinku 

nesutinku 

Lopšelio-darželio renginių metu būtų filmuojamas (-a), 

fotografuojamas (-a). 

 Lopšelis-darželis viešintų nuotrauką (-as), filmuotą medžiagą su 

asmeniniu (vaiko) atvaizdu, kūrybinius darbus: 

sutinku 

nesutinku  
Lopšelio-darželio internetinėje svetainėje www.sigute.mir.lt. 

sutinku 

nesutinku  
Lopšelio-darželio socialinių tinklų (pvz. Facebook) paskyrose. 

sutinku 

nesutinku  

Lopšelio-darželio informaciniuose straipsniuose, publikacijose, 

stenduose. 

sutinku 

nesutinku  
Žiniasklaidoje, kurioje viešinama lopšelio-darželio veikla. 

sutinku 

nesutinku 

Lopšelio-darželio rengiamoje informacijoje (atmintinė, skrajutė, 

plakatas ir kt.) bei lopšelį-darželį reprezentuojančiuose leidiniuose. 

 

Informuojame, kad Jūs turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų vaiko ir Jūsų asmens 

duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, 

kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, 

taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

Sutikimas saugomas lopšelyje-darželyje, esant reikalui, duomenys gali būti 

atnaujinami. 

Atsakingo asmens už duomenų apsaugą lopšelyje-darželyje kontaktiniai duomenys: tel. 

(8 41) 54 52 67, el. p. zilvitis@splius.lt. 

Su vaikų, ugdomų lopšelyje-darželyje, asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis galite 

susipažinti lopšelio-darželio internetinėje svetainėje www.darzeliszilvitis.lt. 

 

 

 

   ___________                        ______________ 

       (parašas)    (vardas, pavardė) 
 

 

 

 

 


