
1 

 

           PATVIRTINTA 
Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla 

vadovo 2019 m. birželio 17 d. 

įsakymu Nr. V-2019/06-01 

 
ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, TVARKYMO  IR APSAUGOS 

VILNIAUS VALDORFO ŽALIOJOJE MOKYKLOJE 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir apsaugos aprašas (toliau – Taisyklės) reglamentuoja 

asmens duomenų tvarkymą, naudojimą ir saugojimą Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje 

(toliau – Mokykla). 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymu (toliau – ADTAĮ), Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR), 

kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. 

3. Mokyklos darbuotojai, įgalioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis šių Taisyklių, turi būti 

pasirašytinai su jomis supažindinti bei turėti Taisyklių kopiją. Mokyklos darbuotojai,  atlikdami 

savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų 

tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir šiose 

Taisyklėse. 

4. Pagrindinės sąvokos: 

4.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė 

yra žinoma arba gali būti tiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens 

kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, kultūrinio ar 

socialinio pobūdžio požymiai; 

4.2. Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, 

politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, 

sveikata, lytiniu gyvenimu, informacija apie asmens teistumą.  

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ vartojamas sąvokas.  

 

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

6. Asmens duomenys Mokykloje tvarkomi šiais tikslais:  

6.1. Mokymo sutarčių sudarymo ir vykdymo;  

6.2. Paskolos, paramos, plėtros įnašo ir pan.sutarčių sudarymo ir vykdymo; 

6.3. Elektroninio dienyno pildymo; 

6.4. Mokyklos baigimo pažymėjimų išdavimo;  

6.5. Mokinių registro tvarkymo; 

6.6. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų organizavimo; 

6.7. Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo; 

6.8. Mokinio sveikatos ir saugumo Mokykloje užtikrinimo; 

6.9. Socialinės  pagalbops specialistų darbo organizavimo ir vykdymo; 

6.10. Neformalaus ugdymo organizavimo (būreliai, popiečio grupė); 

6.11. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo; 

6.12. Informavimos apie Mokyklos veiklą Mokyklos bendruomenei ir visuomenei; 

6.13. Ryšio su tėvais (globėjais) užtikrinimo; 

6.14. Ugdymo mokesčio administravimo; 

6.15. Saugumo užtikrinimo. 

7. Mokyklos darbuotojų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: 

7.1. Darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo; 

7.2. Mokyklos kaip darbdavio teisinių prievolių vykdymo; 

7.3. Komunikacijos su Mokyklos bendruomene ir visuomene užtikrinimo;  

7.4. Saugumo užtikrinimo.  

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS 
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8. Mokyklos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis 

pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų: 

8.1. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Mokykla asmens 

duomenis tvarko vadovaudamasi ADTAĮ ir kitais asmens duomenų tvarkymą mokyklose 

reglamentuojančiais teisės aktais.  

8.2. Asmens duomenys turi būti renkami Taisyklių 6 ir 7 punkte apibrėžtais tikslais, ir po to 

tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais. 

8.3. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia asmens duomenų tvarkymui, nuolat 

atnaujinami. 

8.4. Asmens duomenys turi būti tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir 

toliau tvarkyti.  

8.5. Asmens duomenys turi būti saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. 

Asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai, pažymos 

ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų 

rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. 

Pasibaigus Mokyklos dokumentų saugojimo terminui asmens duomenys turi būti 

sunaikinami. 

9. Asmens duomenų tvarkymo apimtys: 

9.1. Mokymo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu – mokinių vardai, pavardės, gimimo data, jų 

tėvų (ar globėjų) vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, telefonų numeriai, elektroninio pašto 

adresai. 

9.2. Paskolos, paramos, plėtros įnašo, paslaugų teikimo ir pan.sutarčių sudarymo ir vykdymo – 

tėvų (ar globėjų) vardai, pavardės, asmens  kodai, gyvenamoji vieta, telefonų numeriai, 

elektroninio pašto adresai. 

9.3. Elektroninio dienyno pildymo tikslu - mokinio vardas, pavardė, klasė, el. pašto adresas, 

mokslo metai, įvertinimai, tėvų (ar globėjų) vardai, pavardės, el. pašto adresas. 

9.4. Mokyklos baigimo pažymėjimų išdavimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, gimimo data, 

mokyklos baigimo data, laida, pažymėjimo registracijos numeris, išdavimo data, dalykai, 

kursai, kurių mokėsi, atlikti projektai, klasės vadovai. 

9.5. Mokinių registro tvarkymo tikslu Mokykla tvarko šiuos duomenis: mokinio vardas, pavardė, 

asmens kodas, gimimo data, lytis, atvykimo/išvykimo iš Mokyklos data, bendrieji duomenys 

apie mokslą (kalba, kuria mokosi, užsienio kalbos, kurių mokosi, mokymosi forma ir 

ugdymo proceso organizavimo būdas), pažymėjimai, klasė, pailgintos dienos grupė, 

pavėžėjimas, specialiųjų ugdymosi poreikių grupė ir lygis, pasirinkti ir laikyti PUPP bei 

brandos egzaminai, jų įvertinimai, kiti duomenys, kurie yra privalomi pagal Mokinių 

registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2016 m. 

gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-405. 

9.6. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir brandos egzaminų organizavimo 

tikslu – mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, pasirinkti ir laikyti egzaminai, įvertinimai, 

egzaminų pritaikymai specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. 

9.7. Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu – mokinio vardas, pavardė, 

gimimo data, sutrikimai, gyvenamoji vieta, tėvų (globėjų) telefono numeriai, el. pašto 

adresai. Ypatingi asmens duomenys (specialieji mokinio poreikiai) gali būti tvarkomi tik 

esant tėvų (globėjų) raštiškam sutikimui. 

9.8. Mokinio sveikatos ir saugumo mokykloje užtikrinimui – mokinio vardas, pavardė, gimimo 

data, duomenys apie sveikatą iš medicinos įstaigos išduoto vaiko sveikatos pažymėjimo 

(forma Nr. 027-1/a), vaiko gydytojo vardas, pavardė, telefono numeris. Privalomą mokinių 

sveikatos tikrinimą reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN21:2017 „Mokykla vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl 

profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“. 

9.9. Pedagoginės pagalbos specialistų darbo tikslais – mokinio vardas, pavardė, gimimo data, 

gyvenamoji vieta, sutrikimai, tėvų (globėjų) telefono numeriai, el. pašto adresai. Ypatingi 
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asmens duomenys (specialieji mokinio poreikiai) gali būti tvarkomi tik esant tėvų (globėjų) 

raštiškam sutikimui. 

9.10. Neformalaus ugdymo (būreliai, popiečio grupė), mokinių lydėjimo organizavimo tikslu – 

mokinio vardas, pavardė, klasė, tėvų (globėjų) vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto 

adresas. 

9.11. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tikslu Mokykla atsakingai sprendžia, kokius asmens 

duomenis gali teikti. Mokykla bendradarbiaujančioms institucijoms duomenis teikia 

siekdama užtikrinti vaiko gerovę Mokykloje bei informuodama visuomenę apie vykdomą 

veiklą (mokinių kūrybiniai darbai, nuotraukos, filmuota medžiaga).  

9.12. Informavimo apie Mokyklos veiklą Mokyklos bendruomenei ir visuomenei tikslu – tėvų 

(globėjų) el. pašto adresai, mokinio sukurtas kūrybinis darbas, kuriame užfiksuotas mokinio 

vardas, pavardė, klasė, apie mokinių veiklą sukurta filmuota medžiaga ir (ar) nuotraukos, 

kur užfiksuotas mokinys. Mokykla kiekvienu konkrečiu atveju atsakingai įvertina vaiko 

atvaizdo pobūdį ir būtinybę jį skelbti siekiant nustatytų tikslų. 

9.13. Ryšio su tėvais (globėjais) užtikrinimui siekiant bendradarbiauti vaiko ugdymo(si), jo 

gerovės užtikrinimo, Mokyklos valdymo ir veiklos organizavimo tobulinimo tikslu – tėvų 

(globėjų) telefonų numeriai, el. pašto adresai, darbovietės ir pareigos.   

9.14. Ugdymo mokesčio administravimo tikslu – tėvų (globėjų) vardai, pavardės, telefonų 

numeriai, el. pašto adresai, duomenys apie šeimą: tėvas ir motina gyvena kartu/išsiskyrę, 

vaikų vardai, pavardės, vaikų amžius, klasė, ugdymo įstaigos, kurią lanko vaikai 

pavadinimas, mokesčio už ugdymo paslaugas dydis, neformaliojo ugdymo įstaigų, kurias 

lanko vaikai, pavadinimai, mokesčio dydis; duomenys apie šeimos pajamas. 

9.15. Saugumo užtikrinimui gali būti tvarkomi vaizdo duomenys, susiję su asmenimis, naudojant 

automatines vaizdo stebėjimo priemones.  

 

10. Mokyklos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo apimtys: 

10.1. Darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu – vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, 

parašas, asmens dokumento numeris, gyvenamosios vietos adresas, asmeninio elektroninio 

pašto adresas, asmeninio telefono numeris, banko sąskaitos numeris, gyvenimo veiklos 

aprašymas, išsilavinimas, kvalifikacija, duomenys apie darbuotojų veiklos vertinimą, 

sveikatos patikros duomenys.  

10.2. Mokyklos kaip darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu – pareigos, informacija apie 

dirbtą laiką, gaunamą darbo užmokestį, priedus, kompensacijas, priemokas bei premijas, 

deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, asmens socialinio draudimo numeris, šeiminė 

padėtis, duomenys apie vaikus, mokamos socialinio draudimo ir gyventojų pajamų 

mokesčio sumos, informacija apie laikino nedarbingumo laikotarpius, atostogas, 

komandiruotes, darbingumo lygį, sveikatos patikros duomenys, išsilavinimas, kvalifikacija, 

duomenys apie išieškojimą iš darbuotojo darbo užmokesčio, informacija apie darbo pareigų 

pažeidimus, darbuotojų asmeninių transporto priemonių techniniai duomenys.   

10.3. Komunikacijos su Mokyklos bendruomene ir visuomene tikslu – darbuotojo vardas, pavardė, 

pareigos, karjeros faktai ir pasiekimai, nuotrauka, darbinio el.pašto adresas, asmeninio 

telefono numeris.  

10.4. Komunikacijos su darbuotoju ne darbo metu palaikymo tikslu – darbuotojo gyvenamosios 

vietos adresas, asmeninio el. pašto adresas ir asmeninio telefono numeris. 

10.5. Saugumo užtikrinimo tikslu - vaizdo stebėjimo įrašai naudojant automatines vaizdo 

stebėjimo priemones. 

 

11. Duomenų rinkimo tvarka: 

11.1. Priimant naujus mokinius į Mokyklą jų asmens duomenys renkami iš tėvų (globėjų) pateiktų 

dokumentų: vaiko gimimo liudijimo, nustatytos formos anketų (prašymų), sveikatos pažymų, 

vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius patvirtinančių dokumentų. 
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11.2. Darbuotojų asmens duomenys renkami tiesiogiai iš darbuotojų pateiktų asmens dokumentų 

(paso, asmens tapatybės kortelės), išsilavinimo dokumentų, sveikatos pažymų, arba 

užpildant nustatytos formos anketas, prašymus. 

 

12. Duomenų subjektai (mokiniai, jų tėvai ar globėjai, darbuotojai) apie duomenų tvarkymą 

informuojami, kai pildo prašymą priimti į mokyklą ar į darbą. Duomenų subjektams pateikiama 

informacija apie Mokyklos rekvizitus ir buveinę, duomenų tvarkymo tikslus bei apie tai, kam ir 

kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens duomenys, kokius savo asmens duomenis 

duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra nepateikimo pasekmės, apie duomenų subjekto 

galimybę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teise reikalauti ištaisyti neteisingus, 

neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.  

13. Darbuotojų asmens duomenys yra teikiami Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdybai, Pedagogų registrui, tretiesiems asmenims, jei to reikalauja 

LR teisės aktai. Darbuotojų asmens duomenys gali būti teikiami Mokyklos finansinį ar teisinį 

auditą arba kitokį patikrinimą atliekantiems asmenims. 

 

14. Asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui:  

14.1. Mokytojai – Taisyklių 9.3., 9.13. punktuose nustatytais tikslais; 

14.2. Būrelių koordinatorė, būrelių vadovai, popiečio grupės vadovai – Taisyklių 9.10., 9.13 

punktuose nustatytais tikslais; 

14.3. Vaiko gerovės komisijos nariai - Taisyklių 9.7. punktuose nustatytais tikslais; 

14.4. Pedagoginės pagalbos specialistai (specialusis pedagogas, psichologas, logopedas, socialinis 

pedagogas), specialiųjų poreikių klasių mokytojai – Taisyklių 9.7., 9.9 punktuose nustatytais 

tikslais; 

14.5. Mokyklos administratorė – Taisyklių 9.1, 9.2, 9.5, 9.13, 9.14, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 

punktuose nustatytais tikslais; 

14.6. Vyriausias finansininkas – Taisyklių 9.14, 10.2. punktuose nustatytais tikslais; 

14.7. Paskirtas atsakingas darbuotojas komunikacijos sričiai– Taisyklių 9.11, 9.12, 9.13, 10.3 

punktuose nustatytais tikslais; 

14.8. Paskirtas atsakingas darbuotojas elektroninio dienyno administravimui – Taisyklių  9.3 

punkte nustatytu tikslu; 

14.9. Paskirtas atsakingas asmuo patikrų ir išsilavinimo dokumentų tvarkymui – Taisyklių  9.4, 

9.6 punktuose nustatytu tikslu; 

14.10. Sveikatos priežiūros specialistė – Taisyklių 9.8. punkte nustatytu tikslu. 

14.11. Mokyklos vadovas – Taisyklių 9.11, 9.12., 9.13,  10.1., 10.3, 10.4. punktuose nustatytais 

tikslais.   

 

IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 

15. Mokyklos vadovo paskirtas darbuotojas turi užtikrinti, kad duomenų subjekto teisės būtų 

tinkamai įgyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai, 

suprantamai bei priimtina forma. 

16. Duomenų subjekto – mokinio, jo tėvų ir kitų teisėtų vaiko atstovų, darbuotojų - teisės ir jų 

įgyvendinimo būdai: 

16.1. Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą: 

16.1.1. Mokykla tiesiogiai iš mokinio ar jo tėvų (globėjų), darbuotojų rinkdama asmens duomenis, 

privalo suteikti tokią informaciją: Mokyklos rekvizitus; kokiais tikslais tvarkomi asmens 

duomenys; kam ir kokiais tikslais jie teikiami; kokius savo asmens duomenis mokinys, jo 

tėvai ar globėjai, darbuotojai privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės. 

16.1.2. Mokykla privalo duomenų subjektui suteikti informaciją apie teisę susipažinti su jo asmens 

duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis 

bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi duomenų subjekto asmens 

duomenys. Tokia informacija turėtų būti suteikiama duomenų rinkimo metu.  

16.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi: 
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16.2.1. Jei mokiniui, jo tėvams ar globėjams, darbuotojams kyla klausimų dėl jo asmens duomenų 

tvarkymo, jis, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę kreiptis į 

Mokyklos administraciją ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys 

surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami. 

16.2.2. Mokykloje paskirtas darbuotojas parengia atsakymą ir pateikia prašomus duomenis ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu 

tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. 

16.3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų 

tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ nuostatų. Jei duomenų 

subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra 

neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 

kreipiasi į Mokyklos administraciją, atsakingas darbuotojas nedelsiant privalo asmens 

duomenis patikrinti ir duomenų subjekto prašymu (rašytine ar žodine forma) nedelsiant 

ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens 

duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. 

16.4. Mokinys, jo tėvai ar globėjai, darbuotojai turi teisę nesutikti (raštu, žodžiu), kad būtų 

tvarkomi tam tikri neprivalomi asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti pareikštas 

duomenų rinkimo metu neužpildant tam tikrų prašymo, sutarties ar anketos vietų (eilučių) 

arba vėliau gavus bet kokios formos duomenų subjekto prašymą nutraukti tam tikrų 

neprivalomų asmens duomenų tvarkymą. Kad ši teisė būtų įgyvendinama, duomenų 

subjektui privalo būti suteikta informacija, kurie jo asmens duomenys yra neprivalomi 

tvarkyti. 

16.4.1. Jeigu mokinys, jo tėvai ar globėjai nesutinka pateikti ar nori nutraukti privalomų tvarkyti 

duomenų tvarkymą bei naudojimą, Mokykla gali sustabdyti teikiamas paslaugas, kol ginčas 

bus išspręstas arba paslaugos teikimas nutrauktas. 

16.4.2. Jei darbuotojas nesutinka pateikti privalomų duomenų, reikalingų darbo sutarčiai sudaryti ir 

vykdyti, darbo sutartis negalės būti sudaryta.  

 

V. KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS 

17. Mokyklos darbuotojai, vadovo įsakymu paskirti tvarkyti asmens duomenis, turi laikytis 

konfidencialumo principo ir laikyti 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. Mokyklos darbuotojai, paskirti tvarkyti asmens duomenis, pasirašo 

konfidencialumo pasižadėjimą (1 priedas). 

18. Mokyklos vadovas pasirašytinai supažindina naujai priimtus darbuotojus su Taisyklėmis ir 

užtikrina šių Taisyklių įgyvendinimą.  

19. Mokyklos darbuotojai  gali susipažinti bei naudotis tik tais dokumentais ir duomenų 

rinkmenomis, su kuriais susipažinti ir juos tvarkyti jie buvo įgalioti. 

20. Darbuotojai turi imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens 

duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam 

tvarkymui, saugodami dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengiant 

nereikalingų kopijų darymo. Jei darbuotojas abejoja įdiegtų saugumo priemonių patikimumu, jis 

turi kreiptis į Mokyklos vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia, 

inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas. 

21. Darbuotojas, kuris automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima 

patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti sukurtus 

slaptažodžius. Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. 

22. Už kompiuterių priežiūrą atsakingi darbuotojai privalo užtikrinti, kad asmens duomenų 

rinkmenos nebūtų „matomos“ (shared) iš kitų kompiuterių. 

23. Mokyklos tvarkomi duomenys viešai neskelbiami. 
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Priedas Nr.1 
Konfidencialumo įsipareigojimas 

2019 m. _______________ d.      

Aš,_____________________________________________________,pareigos _____________________,  

dalyvauju/ketinu dalyvauti Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla (toliau – Mokykla) veikloje (toliau – Veikla), 
sužinodamas/pasinaudodamas Mokyklos pateikta informacija ir/ar žiniomis.  

1.Aš suprantu, kad Veiklos vykdymo metu man perduota ar mano sužinota informacija ir/ar žinios:  
-apie Mokyklos bendruomenės narių (mokinių, tėvų, darbuotojų ir kitų fizinių asmenų) asmens duomenis, 
jų finansinę padėtį, 
-darbinė su Mokyklos mokiniais, tėvais, darbuotojais, finansine situacijam juridine padėtimi ir kt. susijusi 
informacija,  
-visa kita informacija ar žinios, kurią Mokykla įvardija kaip neviešą informaciją ir/ar kuri pagal savo pobūdį 
turi būti nevieša, neatsižvelgiant į tai, ar Mokykla taip yra nurodžiusi ar ne,  
yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be atskiro rašytinio Mokyklos sutikimo. Todėl 
Veiklos vykdymo metu, o taip pat 2 (dviejų) metų laikotarpiu po šio Veiklos pabaigos, įsipareigoju: 

1.1.Nepagarsinti žinių, sudarančių Mokyklos konfidencialią informaciją, kurios man yra iš anksto patikėtos 
arba tapo man žinomos Veiklos vykdymo metu. Neperduoti šios konfidencialios informacijos tretiems 
asmenims ir viešai jų neskelbti be Mokyklos raštiško sutikimo. Nepanaudoti Mokyklos konfidencialios 
informacijos ir žinių asmeniniais tikslais. 

1.2.Vykdyti Mokyklos man pateiktų tvarkų, instrukcijų, nuostatų dėl Mokyklos konfidencialios informacijos 
saugojimo, reikalavimus. Apie visus pašalinių asmenų ketinimus sužinoti Mokyklos konfidencialią 
informaciją nedelsiant pranešti Mokyklos atstovams. Apie praradimą arba trūkumą konfidencialios 
informacijos laikmenų, kitokių jos apsaugos priemonių (raktų, atspaudų, slaptažodžių ir pan.) kitokių faktų, 
dėl kurių gali būti pagarsinta Mokyklos konfidenciali informacija, o taip pat apie informacijos nutekėjimo 
susidariusias priežastis ir sąlygas, nedelsiant pranešti Mokyklos atstovams. 

1.3.Saugoti organizacijų, įmonių, taip pat fizinių asmenų, su kuriais Mokykla turi dalykinius ryšius, ar kurie 
yra susiję Mokykla, konfidencialią informaciją ir/ar asmens duomenis, jei tokia informacija/asmens 
duomenys buvo mano sužinoti. 

1.4.Pasibaigus Veiklai visą Mokyklos perduotą informaciją (nepriklausomai nuo išraiškos formos ar 
laikmenos), kuri buvo mano žinioje, grąžinti Mokyklai. 

2. Mokykla, pagal galimybes, sudarys technines ir organizacines priemones išsaugoti konfidencialios 
informacijos slaptumą, pvz. rakinamas patalpas, apsaugotą failų talpyklą, ir kt.  

3. Konfidencialia informacija nebus laikomi duomenys, kurie viešai prieinami, taip pat duomenys, kurie 
pagal teisės aktus ar pagal jų paskirtį negali būti laikomi konfidencialiais ar kurių apsaugai Mokykla nesiima 
protingų priemonių. Šio Konfidencialumo įsipareigojimo nuostatos nebus taikomos, kai informacija teikiama 
valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai apie Mokyklos daromus darbo ar kitų teisės normų 
pažeidimus, taip pat kai informacija teikiama teismui ar kitam ginčus nagrinėjančiam organui. 

Aš perspėtas, kad, pažeidus šiuos reikalavimus ir įsipareigojimus, man gali būti apribota galimybė toliau 
dalyvauti Veikloje, taip pat man gali tekti atlyginti žalą ir kilti teisės aktuose numatyta atsakomybė. 

Aš perskaičiau ir supratau šį tekstą bei sutinku, kad jį pasirašydamas aš įsipareigoju vykdyti visas šio 
Konfidencialumo įsipareigojimo sąlygas. 

Mano el. pašto adresas duomenų prieigai _____________________________________________________ 

________________________________________________ 

Vardas, pavardė, parašas, data 


