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TELŠIŲ R. TRYŠKIŲ LAZDYNŲ PELĖDOS GIMNAZIJOS 

DARBUOTOJŲ, MOKINIŲ/UGDYTINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO  

TVARKOS APRAŠAS 
 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Darbuotojų, mokinių/ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo 

politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Telšių r. 
Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos (toliau – Gimnazija) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
mokinių/ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės aktuose įtvirtintų teisių įgyvendinimo 
principus, kai asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) 
automatiniu būdu vidaus administravimo tikslu (personalo valdymo, dokumentų valdymo 
(raštvedybos), materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas). 

2. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ) ir kituose teisės aktuose. 

 
II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ, MOKINIŲ UGDYTINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)  
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 
3. Gimnazija, tvarkydama darbuotojų, mokinių/ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais: 
3.1. darbuotojų, mokinių/ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenis tvarko 

tik teisėtai ir šioje politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti; 
3.2. darbuotojų, mokinių/ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys yra 

tvarkomi tikslingai, sąžiningai, laikantis teisės aktų reikalavimų; 
3.3. darbuotojų, mokinių/ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys 

tvarkomi taip, kad jie būtų tikslūs, esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami: netikslūs ar neišsamūs 
duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas; 

3.4.  darbuotojų, mokinių/ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys 
tvarkomi tik tokia apimtimi, kuri yra reikalinga darbuotojų, mokinių/ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, 
rūpintojų) asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti; 

3.5. darbuotojų, mokinių/ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys saugomi 
tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems 
tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. 

 
III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ, MOKINIŲ/UGDYTINIŲ IR JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

 

4. Darbuotojų, mokinių/ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys yra 
tvarkomi vidaus administravimo tikslais: 

4.1. gimnazijos kaip darbdavio funkcijų, teisės aktuose, tinkamam vykdymui; 
4.2. personalo valdymui; 



4.3. personalo dokumentų rengimui (įsakymų, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir 
apskaitos, pažymų sudarymo ir kt.); 

4.4. mokymo/ugdymo sutarčių sudarymui, vykdymui ir apskaitai;  
4.5. turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymui ir naudojimui; 
4.6. dokumentų valdymui; 
4.7. komunikacijai su darbuotojais, mokiniais, mokinių ir ugdytinių tėvais ne darbo metu 

palaikyti; 
4.8. tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti. 
5. Gimnazijoje personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių 

naudojimo tikslu tvarkomi šie darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, 
Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, dokumentą išdavusi 
įstaiga, pilietybė, asmens socialinio draudimo numeris, banko sąskaitos(-ų) rekvizitai, faktinės 
gyvenamosios vietos adresas, parašas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo 
ir veiklos aprašymas, šeimyninė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą į darbą, perkėlimą į kitą 
darbą (pareigas), atleidimą iš pareigų, apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, mokymąsi, atostogas, darbo 
užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, dirbtą darbo laiką, skatinimus ir būklę, narystę 
profesinėse sąjungose, kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir kuriuos tvarkyti įpareigoja 
įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai. 

6. Darbo ir mokymo/ugdymo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais yra tvarkomi: 
6.1. darbuotojų vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, banko 

sąskaitų numeriai (darbuotojui sutikus), į kurias yra pervedamas darbo užmokestis; 
6.2. mokinių/ugdytinių vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, 

išsilavinimo dokumentai; 
6.3. mokinių/ugdytinių tėvų vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, 

informacija apie šeiminę sudėtį. 
7. Gimnazijos kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu yra 

tvarkomi darbuotojų asmens kodai, faktinės gyvenamosios vietos adresai, informacija apie 
darbuotojų šeiminę padėtį, vaikų skaičių ir kt. 

8. Komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu ir mokiniais, mokinių/ugdytinių tėvais 
(globėjais, rūpintojais) tikslu su darbuotojų ir mokinio/ugdytinių tėvų sutikimu yra tvarkomi 
darbuotojų ir mokinių, mokinių/ugdytinių tėvų (globėjų rūpintojų) gyvenamosios vietos adresai, 
asmeniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio pašto adresai. 

9. Tinkamų darbo ir mokymo(si)/ugdymo(si) sąlygų užtikrinimo bei darbų saugos tikslu 
gimnazija: 

9.1. tvarko informaciją, susijusią su darbuotojo sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką 
darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka; 

9.2. su mokinio/ugdytinio tėvų sutikimu tvarko informaciją, susijusią su mokinio/ugdytinio 
sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką mokinio/ugdytinio mokymo(si) funkcijoms ir galimybei jas 
vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Darbuotojų, mokinių/ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys yra 
saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalingi nustatytiems tikslams pasiekti.  

11. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatytais atvejais ir tvarka. 

 
IV SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ, MOKINIŲ/UGDYTINIŲ IR JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 
ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS 

 
12. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami 

iš darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso, gimimo liudijimo). 



13. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos 
numeris, socialinio draudimo numeris, asmeninis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas 
darbuotojui sutikus yra surenkami iš darbuotojo jam pateikus užpildyti nustatytos formos anketą ir 
pateiktų atitinkamų asmeninių dokumentų originalų (vaikų gimimo liudijimai, neįgaliojo asmens 
pažymėjimas ir kt.) 

14. Naujai priimto mokinio/ugdytinio vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra 
surenkami iš mokinio/ugdytinio tėvų pateikto jų vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, asmens 
tapatybės kortelės ar paso). 

15. Mokinio/ugdytinio ir jo tėvų gyvenamosios vietos adresas, mokinio ir mokinio/ugdytinio 
tėvų asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas mokiniui, 
mokinio/ugdytinio tėvams sutikus yra surenkami iš mokinio/ugdytinio tėvų prašymo priimant jų 
vaiką į Gimnaziją ir tikslinami kiekvienų mokslo metų pradžioje. 

16. Duomenys apie darbuotojo, mokinio/ugdytinio sveikatos būklę surenkami iš sveikatos 
priežiūros įstaigų pateiktų pažymų, medicininių knygelių, neįgaliųjų – neįgaliųjų pažymėjimų, 
asmenų iki 18 metų neįgalumo lygio pažymų, asmenims iki 18 metų darbingumo lygio pažymų, iš 
išvadų dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. 

17. Darbuotojų, mokinių/ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenis turi teisę 
tvarkyti tie asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina 
atitinkamiems tikslams pasiekti. 

18. Šiame Tvarkos apraše yra nustatyti darbuotojai ir atsakingi asmenys, kurie turi teisę 
tvarkyti darbuotojų, mokinių/ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenis, taip pat, 
kokius darbuotojus, mokinių/ugdytinių ir jų tėvų asmens duomenis atitinkamas asmuo turi teisę 
tvarkyti.  

19. Asmens duomenis tvarko: 
19.1. darbuotojai: 
19.1.1. raštinės administratorius – darbuotojų, mokinių/ugdytinių ir jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, asmeninis 
kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, duomenys apie išsilavinimą, informacija 
apie šeiminę sudėtį; 

19.1.2. centralizuotos buhalterijos buhalteris – darbuotojų vardas, pavardė, asmens kodas, 
banko sąskaitų numeriai, į kurias yra vedamas darbo užmokestis, socialinio draudimo numeris; 

19.2. atsakingi asmenys: 
19.2.1. direktoriaus pavaduotojas ugdymui – darbuotojų, mokinių vardas, pavardė, asmens 

kodas, duomenys apie išsilavinimą; 
19.2.2.  direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams – aptarnaujančio 

personalo darbuotojų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, 
asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; 

19.2.3. skyriaus vedėjas – ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, asmens 
kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, tėvų (globėjų, rūpintojų) asmeninis kontaktinis 
telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; 

19.2.4. klasės/grupės vadovas – mokinių/ugdytinių vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo 
data, gyvenamosios vietos adresas, mokinių asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio 
pašto adresas, mokinių/ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, gyvenamosios vietos 
adresas, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; 

19.2.5. pagalbos mokiniui specialistai (socialinis, specialusis pedagogai, surdopedagogas) – 
duomenys apie mokinių/ugdytinių sveikatos sutrikimus, mokymosi sutrikimus; 

19.2.6. IT specialistas – konsultuoja ir vykdo priežiūrą atsakingų asmenų, tvarkančių asmens 
duomenis, slaptažodžių keitimo ir kompiuteriuose esančių asmens duomenų kopijų darymo 
klausimais. 



20. Darbuotojai, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti darbuotojų, mokinių/ugdytinių, jų tėvų 
(globėjų, rūpintojų) asmens duomenis, kiti atsakingi asmenys, kurie turi teisę susipažinti su 
darbuotojų, mokinių/ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenimis, laikosi 
konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, 
su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal 
galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja 
taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. 

21. Darbuotojų, mokinių/ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys, kurie yra 
atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis 
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 
m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, nurodytą terminą. Kiti Gimnazijos dirbančių ir dirbusių darbuotojų, 
mokinių/ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei tai reikalinga 
šiame Tvarkos apraše numatytiems tikslams pasiekti. 

 
V SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 
 

22. Gimnazijos vadovas paskiria atsakingą asmenį, kuris užtikrina, kad darbuotojų, 
mokinių/ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), kaip duomenų subjektų, teisės būtų užtikrintos, 
tinkamai įgyvendinamos ir visa informacija būtų saugoma, pateikiama tinkamai, laiku ir 
darbuotojams, mokiniams, mokinių/ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) priimtina forma. 

23. Gimnazijos darbuotojai, mokiniai, mokinių/ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai), kaip 
duomenų subjektai, turi šias teises, įtvirtintas ADTAĮ: 

23.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą. Gimnazija, rinkdama 
darbuotojo, mokinio/ugdytinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenis, privalo informuoti 
darbuotoją, mokinio/ugdytinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kokius asmens duomenis jie turi pateikti, 
kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios 
asmens duomenų nepateikimo pasekmės; 

23.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Darbuotojas, 
mokinio/ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę kreiptis į Gimnazijos administracijos 
darbuotoją su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo/jo vaiko asmens 
duomenys yra tvarkomi; 

23.3. reikalauti ištaisyti pastebėtas klaidas, sunaikinti savo/savo vaiko asmens duomenis 
arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo/savo vaiko asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai 
duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ ir kitų įstatymų nuostatų; 

 
 


