
    Vilniaus Antakalnio gimnazijos mokinių ir jų tėvų 

    (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo 

    taisyklių  
 

    2 priedas   

 

VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJOS MOKINIO IR JO TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ 

ATSTOVŲ) ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

SUSITARIMAS 

 

20____m. __________________ d. 

Vilnius 

 

 1. Susitarimo šalys:  
 Viena šalis:   

Mokinys(-ė) 

___________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, gimimo data) (klasė) 

 

Mokinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai): 

___________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

___________________________________________________________________________________  
(vardas, pavardė) 

 Kita šalis:  

Vilniaus Antakalnio gimnazija (toliau - Gimnazija), atstovaujama direktoriaus(-ės)  
 

___________________________________________________________________________________  
(vardas, pavardė) 

 2. Susitarimo objektas.  
 Mokinio ir jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų teikimas ir tvarkymas.  

 3. Susitarimo turinys.  
 3.1. Mokinys ir jo tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) pareiškia, kad:  

 3.1.1. yra susipažinę su Vilniaus Antakalnio gimnazijos mokinių ir jų tėvų (kitų 

įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), patvirtintomis Vilniaus 

Antakalnio  gimnazijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1d. įsakymu Nr. V-64 (taisyklės viešai 

skelbiamos gimnazijos interneto svetainėje http://www.antakalniovm.vilnius.lm.lt/;  

 3.1.2. mokinys ir jo tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) sutinka teikti Gimnazijai savo asmens 

duomenis tikslais, nurodytais Taisyklių 8.1. – 8.13 p.  

 Teikiamų asmens duomenų apimtys ir saugojimo terminai nurodyti Taisyklių 1 priede;  

 3.1.3. mokiniui ir jo tėvams (kitiems įstatyminiais atstovams) yra žinoma, kad jie turi teisę 

bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jeigu jo(jų) asmens duomenys tvarkomi neteisėtai. Sutikimo 
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.  

 3.2. Gimnazija įsipareigoja tvarkyti mokinio ir jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens 

duomenis teisėtais ir Taisyklėse apibrėžtais tikslais bei Taisyklėse nurodytais terminais.  

 Susitarimo šalių parašai:  

 

Mokinys(-ė) _______________________________________________         _____________________  
                                                         (vardas, pavardė)                                                                                  (parašas) 

Mokinio(-ės) tėvai (kiti įstatyminiai atstovai):  

_________________________________________________________          _____________________  
                                      (vardas, pavardė)                                                                                        (parašas) 

_________________________________________________________         ______________________                
                                                (vardas, pavardė)                                                              (parašas) 

Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorius(-ė)  

_____________________________________________ _____________________________________  
(vardas, pavardė) (parašas) 

Susitarimas saugomas mokinio asmens byloje. 



    Vilniaus Antakalnio  gimnazijos mokinių ir jų tėvų 

    (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo 

    taisyklių  

    3 priedas   

 

SUSITARIMAS DĖL MOKINIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDRUOMENĖS IR 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE GIMNAZIJOS VEIKLĄ TIKSLU 
 

20____m. __________________ d. 

Vilnius 

 1. Susitarimo šalys:  
 Viena šalis:  

Mokinys(-ė)  

_________________________________________________________________________  
(vardas, pavardė, gimimo data) (klasė) 

Mokinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) _________________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

___________________________________________________________________________________  
(vardas, pavardė) 

 Kita šalis:  

Vilniaus Antakalnio gimnazija (toliau - Gimnazija), atstovaujama direktoriaus(-ės)  
 

___________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 2. Susitarimo objektas.  
 Mokinio asmens duomenų tvarkymas bendruomenės ir visuomenės informavimo apie 

Gimnazijos veiklą tikslu.  

 3. Susitarimo turinys.  
 3.1. Mokinys ir jo tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) pareiškia, kad:  

 3.1.1. yra susipažinę su Vilniaus Antakalnio gimnazijos mokinių ir jų tėvų (kitų 

įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), patvirtintomis 

Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-64 (taisyklės 

viešai skelbiamos gimnazijos interneto svetainėje http://www.antakalniovm.vilnius.lm.lt/;  

 3.1.2. mokinys ir jo tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) sutinka/nesutinka, kad:  

 3.1.2.1. mokinys būtų fotografuojamas gimnazijoje ar už jos ribų vykstant renginiams, 

netradicinio ugdymo pamokoms, išvykoms, sporto varžyboms ir kitai ugdomajai veiklai  
______________________  
(taip/ne - įrašyti)  

 3.1.2.2. mokinys būtų fotografuojamas grupinei visų gimnazijos mokinių ir mokytojų 

nuotraukai _________________________  
                                         (taip/ne - įrašyti)  

 3.1.2.3. mokinių grupės nuotraukos, padarytos gimnazijoje ar už jos ribų, būtų skelbiamos 

gimnazijos interneto svetainėje http://www.antakalniovm.vilnius.lm.lt/, nenurodant mokinių vardų ir 

pavardžių ________________________  
                          (taip/ne - įrašyti)   

 3.1.2.4. mokinių grupės nuotraukos, padarytos gimnazijoje ar už jos ribų, būtų 

skelbiamos gimnazijos leidiniuose (lankstinukuose, knygose, el. laikraštyje ir pan.)  

_______________________________  

             (taip/ne - įrašyti)   

 3.1.2.5. grupinė gimnazijos mokinių ir mokytojų nuotrauka būtų skelbiama gimnazijos 

viešoje erdvėje (koridoriuose)   _________________________________  

                                                                           (taip/ne - įrašyti)   

 3.1.2.6. mokiniui ir jo tėvams yra žinoma, kad jie turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį 

savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto 

iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.  

 

 



 3.2. Gimnazija įsipareigoja:  

 3.2.1. gimnazijos interneto svetainėje ir leidiniuose skelbti tik tas mokinių nuotraukas, 

kurios nežemina jų asmens garbės ir orumo ir yra susijusios su mokinio veikla gimnazijoje;  

 3.2.2. atsižvelgiant į mokinio ir/ar jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) išreikštą valią, 

pašalinti iš gimnazijos interneto svetainės nepageidautinas nuotraukas;  

 3.2.3. pasibaigus mokslo metams nuotraukas gimnazijos interneto svetainėje ištrinti ir 

perkelti į išorinę elektroninę laikmeną, kuri būtų saugoma gimnazijos archyve ne ilgiau kaip 5 

metus. Gimnazijos leidiniai saugomi gimnazijos archyve neterminuotai.  

 

 

 Susitarimo šalių parašai:  
 

Mokinys(-ė)  

 

___________________________________________________   ___________________________  

(vardas, pavardė)                                                                         (parašas) 

 

Mokinio(-ės) tėvai (kiti įstatyminiai atstovai):  

 

___________________________________________________     __________________________  

(vardas, pavardė)                                                                                   (parašas) 

 

_____________________________________________      _______________________________  

(vardas, pavardė)                                                                                 (parašas) 

 

Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorius(-ė)  

 

_____________________________________________      _______________________________  

(vardas, pavardė)                                                                                (parašas) 

 

Susitarimas saugomas mokinio asmens byloje.  
 


