
__________________________________________________________ 
 

ŠIAULIŲ SPORTO CENTRAS „ATŽALYNAS“ 

VAIKO (TĖVŲ) SUTIKIMAS 

 (DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO) 

__________________________________________________________ 
 

Aš, žemiau pasirašiusysis, būdama (-as) teisėtu nepilnamečio vaiko atstovu pareiškiu, kad: 

sutinku/nesutinku (kaip pažymėta žemiau), kad Šiaulių sporto centras „Atžalynas“, juridinio asmens 
kodas 145914161 buveinė Ežero g. 70, Šiauliai (toliau – Įstaiga), el. paštas: sportas@scatzalynas.lt, 
duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: egle.pupsiene@scatzalynas.lt, tvarkytų žemiau nurodytus mano 
ir (ar) mano vaiko asmens duomenis:  
 

Sutinku Nesutinku  

□ □ sutinku/ nesutinku (kaip pažymėta), kad Įstaiga informavimo apie Įstaigos 
veiklą, tradicijas bei pasiekimus tikslu Įstaigos tinklapyje internete, 
socialinės žiniasklaidos paskyrose, skelbtų mano vardą, pavardę, 
fotonuotrauką, vaizdo medžiagą (su garsu), informaciją apie dalyvavimą 
renginiuose (duomenys tvarkomi 10 metų); 
 

□ □ sutinku/ nesutinku (kaip pažymėta), kad Įstaiga informavimo apie Įstaigos 
veiklą, tradicijas bei pasiekimus tikslu Įstaigos skelbimų lentose skelbtų 
mano vardą, pavardę, fotonuotrauką, informaciją apie dalyvavimą 
renginiuose (duomenys tvarkomi 10 metų); 
 

□ □ sutinku/ nesutinku (kaip pažymėta), kad Įstaiga informavimo apie Įstaigos 
veiklą, tradicijas bei pasiekimus tikslu Įstaigos tinklapyje internete, 
socialinės žiniasklaidos paskyrose, skelbtų mano vaiko vardą, pavardę, 
ugdymo įstaigą, klasę/ grupę, fotonuotrauką, vaizdo medžiagą (su garsu), 
informaciją apie dalyvavimą renginiuose,  jo pasiekimus, darbus (duomenys 
tvarkomi 10 metų); 

   

□ 

 

 

□ sutinku/ nesutinku (kaip pažymėta), kad Įstaiga informavimo apie Įstaigos 
veiklą, tradicijas bei pasiekimus tikslu Įstaigos skelbimų lentose skelbtų 
mano vaiko vardą, pavardę, klasę/ grupę, informaciją apie dalyvavimą 
renginyje, pasiekimus, fotonuotrauką, jo darbus (duomenys tvarkomi 10 
metų). 
 
 
 

 

Esu informuota (-as), kad: 

 aukščiau nurodytais tikslais mano asmens duomenys yra tvarkomi neatlygintinai sutikimo 
pagrindu, o detalesnė informacija nurodyta Įstaigos Privatumo politikoje,  man yra pateikta 
susipažinimui šio sutikimo pasirašymo metu, taip pat ją bet kada galiu rasti internete skelbiamoje 
Įstaigoje Privatumo politikoje adresu www.scatzalynas.lt. Aš turiu teisę bet kuriuo metu atšaukti savo 
sutikimą apie tai pranešdamas elektroniniu paštu: egle.pupsiene@scatzalynas.lt ir dėl to aš nepatirsiu 
jokių neigiamų pasekmių iš Įstaigos pusės. Esu informuotas, kad mano sutikimo atšaukimas nedaro 
poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, suprantu, kad iki 



sutikimo atšaukimo mano asmens duomenys buvo skelbiami šio sutikimo pagrindu. Aš turiu teisę prašyti 
susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis, reikalauti, kad jie būtų ištrinti, ištaisyti arba teisės 
aktų nustatyta tvarka apribotas jų tvarkymas. Aš taip pat turiu teisę reikalauti, kad mano asmens 
duomenys būtų perkelti teisės aktuose nustatyta tvarka. Prašymas dėl mano teisių įgyvendinimo ar 
skundas gali būti pateiktas aukščiau nurodytu el. paštu. Jei turiu nusiskundimų galiu kreiptis į Valstybinę 
duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, www.vdai.lrv.lt, tel. (8 5) 271 28 04, 279 1445). 

 Aš esu supažindintas, kad socialinės žiniasklaidos tinklų (Facebook, Youtube, LinkedIn) 
duomenų valdytojai yra įsisteigę trečiosiose valstybėse, dėl kurių Europos Komisija nėra priėmusi 
sprendimo dėl tinkamumo. Taip pat esu informuotas, kad šiuose socialiniuose tinkluose esančiose 
Įstaigos paskyrose paskelbtų asmens duomenų valdytojas yra Įstaiga ir dėl duomenų tvarkymo jose bei 
dėl duomenų subjektų teisių, susijusių su tokiu asmens duomenų tvarkymu, (pavyzdžiui, dėl asmens 
duomenų ištrynimo Įstaigos paskyroje) įgyvendinimo turiu teisę kreiptis į Įstaigą. 
 Esu informuotas, kad Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus Facebook 
socialiniame tinkle tvarko duomenų valdytojas „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, 
Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Kaip galiu pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis 
galiu sužinoti šiuo adresu: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation/. Taip pat esu informuotas, 
kad turiu teisę pateikti skundą vadovaujančiai „Meta Platforms Ireland Limited“ priežiūros institucijai – 
Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  
 Esu informuotas, kad Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus Youtube 
socialiniame tinkle tvarko Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Kaip 
galiu pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galiu sužinoti šiuo adresu: 
https://policies.google.com/privacy?gl=LT&hl=lt. Taip pat esu informuotas, kad turiu teisę pateikti 
skundą vadovaujančiai Google Ireland Limited priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos 
komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
 Esu informuotas, kad Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus LinkedIn 
socialiniame tinkle tvarko duomenų valdytojas LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, 
Wilton Place, Dublin 2, Ireland). Kaip galiu pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galiu 
sužinoti šiuo adresu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-
privacy-policy Taip pat esu informuotas, kad turiu teisę pateikti skundą vadovaujančiai LinkedIn Ireland 
Unlimited Company priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei 
duomenų apsaugos inspekcijai. 
 Esu informuotas, kad šis sutikimas ir jame nurodyti mano asmens duomenys teisinių 
reikalavimų gynimo tikslu, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento1 6 straipsnio 1 dalies 
f punkte įtvirtintos asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygos (teisėto intereso – teisinių reikalavimų 
gynimo) bus saugomas 3 metus nuo einamųjų metų, kuriais baigtas asmens duomenų   tvarkymas ar (ir) 
įgyvendintos (atsisakyta įgyvendinti) duomenų subjektų teises dėl šiame susitikimu nurodyto asmens 
duomenų tvarkymo, pabaigos. 

 
Vaiko teisėtas atstovas (kai vaikas nepilnametis): 
 
 
__________________________________ ______________________________________________________________________ 
        (parašas, data)                                  (gimimo data, vardas ir pavardė) 
 
 

 
1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB 

http://www.vdai.lrv.lt/
https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation/
https://policies.google.com/privacy?gl=LT&hl=lt

