
 

SUTIKIMAS 

DĖL MOKINIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDRUOMENĖS IR 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE MOKYKLOS VEIKLĄ TIKSLU 

                                                                      __________________ 
(data) 

                                                                                   Vilnius 

 

Mokinys (-ė)_____________________________                              ___________ 

                  (vardas, pavardė, gimimo data)                                                                    (klasė/grupė)                                                                          

 

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

1.  Mokinys ar jo tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) nurodo, kad: 

1.1. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad mokinys būtų fotografuojamas, 

filmuojamas ar daromi garso įrašai Mokykloje ar už jos ribų vykstant viešiems ir 

neviešiems renginiams, netradicinio ugdymo pamokoms, išvykoms, sporto varžyboms 

ir kitai ugdomajai veiklai; 

1.2. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad mokinys būtų fotografuojamas 

grupinei visų Mokyklos mokinių/grupės/klasės ir mokytojų nuotraukai; 

1.3. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad nuotraukos, filmuota vaizdinė 

medžiaga, garso įrašai, padaryti Mokykloje ar už jos ribų, būtų skelbiami Mokyklos 

interneto svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose; 

1.4. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad nuotraukos, filmuota vaizdinė 

medžiaga, garso įrašai, padaryti Mokykloje ar už jos ribų, būtų skelbiami socialinių 

tinklų paskyrose („Facebook“ ir kt.); 

1.5. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad Mokinio ar mokinių grupės 

nuotraukos, filmuota vaizdinė medžiaga ar garso įrašai, padaryti Mokykloje ar už jos 

ribų, būtų skelbiami Mokyklos leidiniuose (lankstinukuose, knygose, el. laikraštyje ir 

pan.); 

1.6. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad Mokinio nuotraukomis, filmuota 

vaizdine medžiaga, garso įrašais, padarytais Mokykloje ar už jos ribų būtų dalinamasi 

su Mokinio grupės tėvais per duomenų perdavimo priemones, pavyzdžiui „Dropbox“, 

siekiant informuoti tėvus (kitus įstatyminius atstovus) apie įvykusius renginius bei 

pasidalinti juose užfiksuotais momentais; 

1.7. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad Mokinio kūrybiniai darbai (piešiniai 

ir pan.) bei kiti darbai būtų eksponuojami Mokyklos patalpose, Mokyklos partnerių 

patalpose, Mokyklos interneto svetainėje, spaudoje siekiant sudaryti galimybę 

visuomenei susipažinti su Mokinio pasiekimais; 

1.8. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad Mokinio kūrybiniai darbai (piešiniai 

ir pan.) bei kiti darbai būtų eksponuojami Mokyklos partnerių patalpose, socialinių 

tinklų paskyrose („Facebook“ ir kt.); 



1.9. sutinku/nesutinku (tinkamą pabraukti), kad Mokinys dalyvautų visuomenės 

informavimo priemonių organizuojamuose reportažuose, interviu, kuriuose būtų 

pateikiamas Mokinio atvaizdas, nuomonės, mintys ir kt., kurie būtų skelbiami įvairiose 

informavimo priemonėse (televizijoje, radijuje, internete, socialiniuose tinkluose ir 

pan.). 

2. Mokinys arba jo tėvai (kitų įstatyminiai atstovai) patvirtina, kad jiems yra 

žinoma apie teisę bet kuriuo metu atšaukti šį savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas 

nedaro poveikio atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo. 

3. Vaiko atstovai patvirtina, jog turi visus būtinus įgaliojimus ar sutikimus 

pasirašyti šį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. 

4. Mokykla įsipareigoja: 

4.1. skelbti tik tas mokinių nuotraukas, filmuotą vaizdinę medžiagą ir garso įrašus, kurie 

nežemina mokinio garbės ir orumo, bei yra susiję su mokinio veikla Mokykloje; 

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

pašalinti iš Mokyklos internetinės svetainės, socialinių tinklų paskyrų nepageidautinas 

nuotraukas. 

Duomenų valdytojas – Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT  gimnazija, juridinio asmens kodas 

190009352, adresas J. I. Kraševskio g. 5, Vilnius, tel. (8 5) 241 0235, el. p. 

rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt. 

 

Duomenų apsaugos pareigūnas – MB „Veiklos sprendimai“, Tel.: +370 672 43319, El. p.: 

dap@veiklos-sprendimai.lt. 

 

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente: 

1) gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

2) susipažinti su savo asmens duomenimis; 

3) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis; 

4) prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis; 

5) prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei 

tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 

straipsnio 1 dalyje; 

6) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje; 

7) teisę į duomenų perkeliamumą; 

8) nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi; 

9) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. 

Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)). 

10) teisę į žalos atlyginimą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo. 

 

Mokinys /                                     ________________________________         ___________ 

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