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Neringos sporto mokyklos 

Direktoriui 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

20...-..............-................ 

Neringa 

Pasirašydamas (-a) šį sutikimą sutinku, kad: 

Neringos sporto mokyklos, registruota adresu Lotmiškio g. 2, Neringa, juridinio asmens kodas 

191716537 (toliau – Sporto mokykla), Sporto mokyklos veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei 

tikslu tvarkytų mano vaiko................................................................................................. asmens duomenis 

(toliau tekste vaikas). 

 

Savo SUTIKIMĄ arba NESUTIKIMĄ pažymėsiu savo parašu: Sutinku Nesutinku 

Vaiko fotografavimas Sporto mokyklos grupinėse ir individualiose nuotraukose   

Vaiko filmavimas, išskyrus stacionarias vaizdo kameras   

Vaiko nuotraukų skelbimas Sporto mokyklos patalpose esančiuose stenduose, 

edukacinėse erdvėse  
  

Vaiko nuotraukų skelbimas Sporto mokyklos interneto puslapyje   

Vaizdo medžiagos apie vaiką skelbimas Sporto mokyklos interneto puslapyje   

Vaiko nuotraukų skelbimas spausdintuose reklaminiuose plakatuose, skrajutėse, 

lankstinukuose apie Sporto mokyklą 
  

Vaiko vardo, pavardės, amžiaus skelbimas Sporto mokyklos patalpose esančiuose 

stenduose bei interneto puslapyje 
  

 

Man yra žinoma, kad Sporto mokykla be atskiro mano sutikimo, turi teisę: 

 visus renginius filmuoti ir fotografuoti, taip pat Sporto mokykla gali fotografuoti, filmuoti, jei yra 

galimai daromas teisės pažeidimas; 

 siekiant teisėtų Sporto mokyklos interesų, įrengti vaizdo kameras ir jomis fiksuoti vaizdą. 

Man yra žinoma, kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę: 

 gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą; 

 susipažinti su savo, savo vaiko duomenimis; 

 reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius 

asmens duomenis (teisė ištaisyti); 

 tam tikrais atvejais, savo vaiko duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“); 

 tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi mano vaiko asmens duomenys; 

 tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą; 

 į duomenų perkeliamumą. 

Esu informuotas (-a), kad turiu  

 teisę atšaukti čia duotą sutikimą bet kuriuo metu. 

 turiu teisę apskųsti Sporto mokyklos veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai; 

 

Sutikimas saugomas popierinėje formoje ir galioja 1 kalendorinius metus po darbo santykių pabaigos arba iki 

sutikimo atšaukimo dienos;  

________________________________________________________ 

Parašas, vaiko, globotinio mamos / tėčio (kitų įstatyminių atstovų) vardas, pavardė 

 


