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SUTIKIMAS
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20__ - __ - __
Kaunas

1. __________________________ (toliau – Duomenų subjektas), kurio asmens kodas
_________________ sutinka, kad Kauno sporto mokykla „Startas“, juridinio asmens kodas
304471351, registracijos adresas Miško g. 3, Kaunas, (toliau - Mokykla) gautų, tikslintų ir kitaip
tvarkytų šio sutikimo 2 punkte išvardintus Duomenų subjekto asmens duomenis, asmens tapatybės
nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, sutarčių sudarymo, vykdymo, kontrolės,
Mokyklos teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais.
2. Duomenų subjektas sutinka, kad Mokykla, gautų ir tvarkytų šiuos Duomenų subjekto asmens
duomenis:
2. 1. Mokyklos klientų, lankytojų, sportininkų ar jų atstovų (jei Mokyklos klientai, lankytojai,
sportininkai yra nepilnamečiai) duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą ir/ar gimimo datą, asmens
tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys ir/ar kopijas, telefono numerius, elektroninio pašto
adresus, gyvenamosios vietos adresus, pažymėjimų, diplomų ar kitų, apie sportinius pasiekimus
liudijančių dokumentų, kopijas, atvaizdą, ūgio, svorio ir kitus fizinius asmens duomenis.
2. 2. Mokyklos esamų ir būsimų darbuotojų duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą ir/ar
gimimo datą, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys ir/ar kopijos, telefono
numerius, elektroninio pašto adresus, gyvenamosios vietos adresą, išsilavinimą ir kvalifikaciją
pagrindžiančių dokumentų kopijos, turimi sertifikatai, pažymėjimai, diplomai, darbo stažą
patvirtinantys dokumentai, informacija apie darbuotojų šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų
gimimo liudijimai, gyvenimo ir veiklos aprašymai, banko sąskaitų numeriai.
3. Duomenų subjektas ar jo atstovas sutinka, jog Duomenų subjektas būtų fotografuojamas ir/ar
filmuojamas sporto renginių metu.
4. Duomenų subjektas ar jo atstovas sutinka, jog Duomenų subjekto atvaizdas, vardas ir pavardė,
informacija apie sportinius pasiekimus būtų naudojama Kauno sporto mokyklos „Startas“
interneto svetainėje, mokyklos socialinių tinklų paskyrose, mokyklos skelbimų lentose. Taip pat
Duomenų subjektas ar jo atstovas sutinka, jog Duomenų subjekto atvaizdas, vardas ir pavardė,
informacija apie sportinius pasiekimus esant poreikiui būtų naudojama mokykloje ir už jos ribų,
bet kokiomis kitomis vaizdo ir garso transliavimo priemonėmis (televizija, radijas, kino teatrai,
šviečiantys ekranai, švieslentės, plakatai, lankstinukai ir kt.).
5. Mokykla įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti
tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto
sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi
Mokyklos darbuotojai bei jos atstovai įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto asmens duomenis.
6. Šiuo Sutikimu, Duomenų subjektas yra informuojamas, kad turi teisę susipažinti su savo
asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, žinoti (būti informuotas)

apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo
asmens duomenis.
7. Duomenų subjektas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad turi teisę, patvirtinęs savo
asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti
ištaisyti klaidas t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti,
kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba
sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys
tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų
įstatymų nuostatų, nenurodydamas nesutikimo motyvų, turi teisę nesutikti, kad jo asmens
duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Mokykla arba tretysis asmuo, kuriam
teikiami jo asmens duomenys. Duomenų subjektas Mokyklos internetiniame puslapyje adresu
http://www.smstartas.lt. gali susipažinti su šiais dokumentais: Mokyklos Privatumo politika,
Mokyklos asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėmis, Mokyklos darbuotojų duomenų
saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių aprašu, Vaizdo duomenų tvarkymo Mokykloje
taisyklėmis.
8. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti netikslius, neišsamius asmens duomenis arba sustabdyti
asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Duomenų subjektas turi teisę išreikšti raštu atvykęs į
Mokyklą arba kreipiantis į Mokyklos Duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu
info@smstartas.lt.
9. Duomenų subjektas yra informuotas, kad turi teisę iš Mokyklos gauti su juo susijusius asmens
duomenis ir turi teisę reikalauti, kad Mokykla Duomenų subjekto duomenis persiųstų kitam
Duomenų subjekto nurodytam duomenų valdytojui.
10. Duomenų subjektas yra informuotas, kad turi teisę reikalauti Mokyklos, kad būtų ištrinti su
Duomenų subjektu susiję asmens duomenys, kurie nebėra reikalingi teikti paslaugas Duomenų
subjektui ir/arba jei Duomenų subjektas atšaukė šį sutikimą.
11. Duomenų subjektas yra informuotas, kad turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl
Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo.
12. Šis Duomenų subjekto sutikimas yra sudaromas ir pasirašomas raštu ir/arba elektroniniais
kanalais.
Duomenų subjektas arba jo atstovas (jei Duomenų subjektas yra nepilnametis asmuo) patvirtina,
jog su aukščiau nurodytomis sąlygomis yra tinkamai supažindintas ir sutinka:
_______________________________
(parašas, vardas, pavardė)

