INTERNETO PUSLAPIO PRIVATUMO POLITIKA
VšĮ „Demokratinė mokykla“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo
įstaigoje.
1.

Privatumo politika

Mūsų privatumo politika atsakys į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją
apie Jus. Jei turite klausimų, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta toliau.
Prašome atidžiai perskaityti mūsų Privatumo politiką:
[Privatumo
politika
interneto
svetainės
lankytojams]
2.

[Slapukų
politika]

[Privatumo
politika
paklausimus
siunčiantiems
asmenims]

[Privatumo
politika
moksleiviams ir
jų tėvams
(globėjams)]

[Vaizdo
stebėjimo
privatumo
politika]

[Privatumo
politika
paramos
teikėjams]

[Privatumo
politika
kandidatams]

Mūsų kontaktai

Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, mes esame
pasirengę Jums padėti. Jeigu Jums reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@demokratinemokykla.lt.
3.

Mano teisės

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus antrame punkte nurodytais kontaktais. Prašome atkreipti
dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys:
pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;
pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įstaigoje;
pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę ar įstaigą;
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).
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PRIVATUMO POLITIKA INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJAMS
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-08
VšĮ „Demokratinė mokykla“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo
įstaigoje.
1.

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome
informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę
Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“
forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų įstaigą, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.
2.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ „Demokratinė mokykla“;
Mūsų įmonės kodas yra: 303524897;
Mūsų adresas: Moksleivių g. 4, Vilnius;
El. pašto adresas: info@demokratinemokykla.lt;
Tel. Nr.: 85 260 8634
3.

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės www.demokratinemokykla.lt (toliau – „Svetainė“), ją palaikome bei
tobuliname. Dėl šių priežasčių mes naudojame slapukus. Daugiau informacijos apie mūsų interneto puslapyje naudojamus
slapukus galite rasti slapukų politikoje.
Jei pateiksite mums paklausimą, skundą ar prašymą vienu iš Svetainėje nurodyti el. pašto adresų, paštu, mes Jūsų duomenis
saugosime kaip tai nurodyta privatumo politikoje paklausimus, prašymus, skundus pateikiantiems asmenims.
4.

Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

Jums naršant mūsų Svetainėje renkame tik iš joje veikiančių slapukų gaunamus anoniminius duomenis. Daugiau
informacijos apie mūsų interneto puslapyje naudojamus slapukus galite rasti slapukų politikoje.
5.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūs sutikote, kad būtų įjungti slapukai (BDAR 6 str. 1 d. a p.).
6.

Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.
7.

Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas, jūs nesate profiliuojamas.
8.

Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informacija apie jus galime dalintis su mūsų paslaugų teikėjais, teikiančias Svetainės palaikymo paslaugų teikėjais, ta
apimtimi, kuri būtina užtikrinant tinkamą interneto puslapio veikimą.
9.

Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę
erdvę sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) ribų?
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Svetainės palaikymo ir talpinimo paslaugas mums teikia Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovė Wix.com Inc., kuriai gali
būti prieinami tam tikri slapukų surenkami duomenys. Bendrovė Wix.com Inc. yra privatumo skydo (angl. Privacy Shield)
programos dalyvė, todėl duomenims apsaugoti yra taikomos tinkamos saugumo priemonės.
10.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją susijusią su slapukais saugome kaip tai nurodyta slapukų politikoje.
11.

Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų įstaigoje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį,
jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.
•
•
•

•
•
•
•
•
12.

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių
galime nustatyti Jūsų tapatybę;
pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
o Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
o Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
o Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
o Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
o mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar
prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar
duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis
vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai
naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis
siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl slapukų parsiuntimo į Jūsų įrenginį. Tai galite padaryti
nesikreipdami į mus, o pakeisdami Jūsų naudojamos naršyklės nustatymus;
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).
Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome
duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu
info@demokratinemokykla.lt.

3

SLAPUKŲ POLITIKA
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-08
1.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai
Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos išsaugome Jūsų interneto naršyklėje ar
įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius bei kitą programinę įrangą, naudojamos panašiais tikslais. Slapukai
plačiai naudojami, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos
vadinamos „slapukais“.
2.

Kodėl jūs naudojate slapukus?

Mes naudojame slapukus:
• pagreitinti svetainės veikimą;
• nuolat tobulinti svetainę, kad jį būtų jums dar patrauklesnė;
• analizuoti kaip vartotojai naudojasi mūsų svetaine;
• atsiminti Jūsų pasirinktą svetainės kalbą.
3.

Kokių tipų slapukai gali būti?
(a) Griežtai privalomi slapukai

Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose
įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų
taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka
jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.
(b) Analitiniai slapukai
Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui,
analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius
nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų
informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.
(c) Funkciniai slapukai
Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau jūsų poreikiams pritaikytų
funkcijų. Funkciniai slapukai taip pat įsimena jūsų padarytus pakeitimus, pvz., tam tikro tinklalapio individualizavimą, taip
pat kitais atvejais, pvz., kai žiūrite vaizdo įrašą ar mūsų tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų
veiksmų kitose svetainėse.
(d) Reklaminiai slapukai
Reklaminiai slapukai naudojami rodyti daugiau įdomių skelbimų, kurie labiau atitinka jūsų interesus, arba apriboti
skelbimų skaičių tose pačiose skelbimų parodose jūsų lankomoje svetainėje. Šis slapukų tipas taip pat naudojamas
kampanijos efektyvumui įvertinti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant atsiminti, ką veikėte interneto svetainėje.
4.

Kokius slapukus jūs naudojate?

Mes naudojame šiuos slapukus:
SLAPUKO
KATEGORIJA

SLAPUKO
PAVADINIMAS

SLAPUKO
GALIOJIMO
LAIKAS

SLAPUKO TIKSLAS
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5.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Kaip galiu valdyti slapukus?

Galite kontroliuoti slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus. Dėl daugiau informacijos prašome patikrinti
naudojamos naršyklės kūrėjo interneto puslapį.
Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų
svetainės dalių ar funkcijų. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai paveiks ir kitas jūsų lankomas svetaines.
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PRIVATUMO POLITIKA ASMENIMS SIUNČIANTIEMS PAKLAUSIMUS, PRAŠYMUS, SKUNDUS
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-08
VšĮ „Demokratinė mokykla“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo
įstaigoje.
1.

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome
informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę
Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“
forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų įstaigą, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.
2.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ „Demokratinė mokykla“;
Mūsų įmonės kodas yra: 303524897;
Mūsų adresas: Moksleivių g. 4, Vilnius;
El. pašto adresas: info@demokratinemokykla.lt;
Tel. Nr.: 85 260 8634.
3.

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes tvarkome gautas užklausas, prašymus ir skundus, taip pat, rengiame atsakymus į juos. Dėl šios priežasties mes turime
rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.
4.

Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

•
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktinius duomenis, kuriais pateikėte užklausą, prašymą ar skundą;
užklausos, prašymo ar skundo tema;
užklausos, prašymo ar skundo data;
užklausos, prašymo ar skundo turinys;
prie užklausos, prašymo ar skundo pridėti failai;
Jūsų vardas ir pavardė;
atsakymas į Jūsų paklausimą;
kita informacija, kurią pateikėte pats.

5.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Pateikdami paklausimą mūsų svetainėje nurodytais kontaktiniais el. pašto adresais ar paštu turėtumėte mums nurodyti savo
vardą, pavardę, el. pašto adresą ar kitą kontaktinį duomenį, paklausimo temą bei turinį bei paklausimui aktualią
informaciją. Pateikus paklausimą, gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos apie Jus, kad galėtume tinkamai
atsakyti į Jūsų paklausimą.
6.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame ir saugome informaciją apie Jus teisėtai, nes mes turime vykdyti teisinę prievolę saugoti paklausimus,
prašymus, skundus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).
7.

Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama ir prašome mums tokios informacijos neteikti. Jei tokią informaciją mums
pateiksite, laikysime, kad davėte sutikimą tokiems Jūsų asmens duomenims tvarkyti (BDAR 9 str. 2 d. a p.).
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8.

Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas, Jūs nesate profiliuojamas.
9.

Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informacija apie Jus gali būti perduota:
• teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms;
• archyvavimo, duomenų saugyklų ir panašias paslaugas teikiančioms bendrovėms;
• informacija perduodama el. pašto paslaugų teikėjui jeigu paklausimas, prašymas ar skundas siunčiamas el. paštu;
• auditus ar patikrinimus atliekantiems privatiems subjektams ir/ar valstybės ar savivaldybių institucijoms,
prisiimantiems įsipareigojimus duomenų apsaugos srityje dėl duomenų neatskleidimo.
10.

Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę
erdvę sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) ribų?

Mes naudojamės Microsoft Azure duomenų saugyklos paslaugomis, kurias mums teikia Microsoft Corporation, tad jei
pateiksite mums prašymą, paklausimą ar skundą, jį (ar jo elektroninę kopiją) galime perduoti šiam paslaugos teikėjui.
Microsoft Corporation yra Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovė ir privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programos
dalyvė, todėl duomenims apsaugoti yra taikomos tinkamos saugumo priemonės.
11.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Jūsų informacija bus saugoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausiojo Archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų
saugojimo terminų rodykle arba atitinkamiems teisiniams santykiams taikytinu ieškinio senaties terminu.
12.

Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų įstaigoje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Atkreipiame dėmesį, kad
šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos išimtys bei ribojimai.
•
•
•

•
•
•
•
•
13.

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių
galime nustatyti Jūsų tapatybę;
pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
o Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
o Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
o Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
o Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
o mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar
prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar
duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis
vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai
naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis
siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
bet kuriuo metu atšaukti duotą mums duotą sutikimą;
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).
Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome
duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu
info@demokratinemokykla.lt.
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PRIVATUMO POLITIKA MOKSLEIVIAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-08
VšĮ „Demokratinė mokykla“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo
įstaigoje.
1.

Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome
informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę
Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 11 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“
forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų įstaigą, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.
2.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ „Demokratinė mokykla“;
Mūsų įmonės kodas yra: 303524897;
Mūsų adresas: Moksleivių g. 4, Vilnius;
El. pašto adresas: info@demokratinemokykla.lt;
Tel. Nr.: 85 260 8634.
3.

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes esame su Jumis sudarę ugdymo sutartį. Taip pat, privalome vykdyti su šios sutarties vykdymu susijusias teisines
prievoles. Dėl to mes privalome rinkti, naudoti ir saugoti su šios sutarties bei teisės aktų reikalavimais susijusius asmens
duomenis.
Taip pat, galime paprašyti Jūsų sutikimo naudoti Jūsų vaiko (globotinio) atvaizdo duomenis (nuotraukas su Jūsų ar Jūsų
vaiko (globotinio) atvaizdu) įstaigos veiklos viešinimo tikslu, įkeliant Jas į mūsų interneto puslapį ar įstaigos naudojamų
socialinių tinklų paskyras.
4.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Jūs privalote Mums pateikti:
• savo identifikacinius duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą ir pan.);
• vaiko/globotinio identifikacinius duomenis;
• kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą, adresą ir pan.);
• vaiko/globotinio sveikatos pažymą.
Vykdant sudarytą sutartį gali būti prašoma pateikti papildomą informaciją, reikalingą sutarties vykdymui ar teisės aktų
reikalavimų įvykdymui.
5.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:
davėte sutikimą Jūsų vaiko (globotinio) atvaizdo duomenų (nuotraukų su Jūsų atvaizdu) naudojimui įstaigos
veiklos viešinimo tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a p.);
Jūsų informacija yra reikalinga darbo sutarčiai sudaryti ir vykdyti (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
Jūsų informacija mums reikalinga tam, kad užtikrintume atitiktį įstatymų reikalavimams (BDAR 6 str. 1 d. c p.).
6.

Ar renkate jautrią informaciją apie mane?

Mes renkame informaciją apie Jūsų sveikatą tiek, kiek tai yra reikalinga sveikatos priežiūrai vykdyti pagal Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymą bei kitus teisės aktus (BDAR 9 str. 2 d. h p.).
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7.

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, juos galime perduoti žemiau nurodytoms duomenų gavėjų kategorijoms:
• valstybės ir vietos savivaldos institucijoms, tais atvejais ir tokia apimtimi, kaip numatyta teisės aktuose;
• savo paslaugų teikėjams, pvz.: archyvavimo, komunikacines, duomenų saugyklų ir panašias paslaugas teikiančios
įmonės ar įstaigos, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl
konfidencialumo ir saugumo;
• tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga sutarties vykdymui (pvz.: pavežimui į ir iš mokyklos organizuoti);
• auditą ar patikrinimus atliekantiems viešiesiems ar privatiems asmenims, prisiimantiems įsipareigojimus dėl
duomenų neatskleidimo.
8.

Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę
erdvę sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) ribų?

Mes naudojamės Microsoft Azure duomenų saugyklos paslaugomis, kurias mums teikia Microsoft Corporation. Microsoft
Corporation yra privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programos dalyvė, todėl duomenims apsaugoti yra taikomos
tinkamos saugumo priemonės.
9.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Mes Jūsų informaciją saugome žemiau pagal žemiau nurodytus duomenų saugojimo laikotarpius:
• Jūsų atvaizdo duomenis skirtus įstaigos veiklos viešinimui saugosime 3 metus arba iki sutikimo atšaukimo;
• visą kitą informaciją saugome vadovaudamiesi Bendrąja dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta
Lietuvos vyriausiojo archyvaro arba atitinkamiems teisiniams santykiams taikytinu ieškinio senaties terminu,
priklausomai nuo to, kuris ilgesnis.
10.

Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 11 skyriuje. Atkreipiame dėmesį, kad
šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos išimtys bei ribojimai.
•
•
•

•
•
•
•
•
11.

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių
galime nustatyti Jūsų tapatybę;
pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
o Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
o Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
o Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
o Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
o mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar
prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar
duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis
vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai
naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis
siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
bet kuriuo metu atšaukti duotą mums duotą sutikimą;
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).
Kaip galite man padėti?
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Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome
duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu
info@demokratinemokykla.lt.
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VAIZDO STEBĖJIMO PRIVATUMO POLITIKA
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-08
VšĮ „Demokratinė mokykla“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo
įstaigoje.
1.

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome
informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę
Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“
forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų įstaigą, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.
2.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ „Demokratinė mokykla“;
Mūsų įmonės kodas yra: 303524897;
Mūsų adresas: Moksleivių g. 4, Vilnius;
El. pašto adresas: info@demokratinemokykla.lt;
Tel. Nr.: 85 260 8634.
3.

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes siekiame užtikrinti savo turto apsaugą. Dėl šios priežasties mes įdiegėme vaizdo stebėjimo sistemas mūsų įstaigos
teritorijoje.
4.

Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

Jei patenkate į vaizdo stebėjimo lauką, kuris apsiriboja mokyklos teritorija, mes renkame Jūsų atvaizdo duomenis.
Atkreipiame dėmesį, kad vaizdo stebėjimas mokykloje vykdomas tik ne mokyklos darbo metu, t. y. nuo 18 val. iki 8 val.
darbo dienomis ir 24 val. per parą savaitgaliais bei kitomis mokyklos ne darbo dienomis).
5.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Šiuo tikslu Jūs neturite pateikti mums jokios informacijos.
6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?
Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes mes turime teisėtą interesą užtikrinti savo turto apsaugą (BDAR 6 str. 1 d. f
p.).
7.

Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautrios informacijos apie Jus nerenkame.
8.

Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas, Jūs nesate profiliuojamas.
9.

Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:
• saugos paslaugas mums teikiančioms bendrovėms, prisiimančioms įsipareigojimus duomenų apsaugos srityje dėl
duomenų neatskleidimo;
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•
•

teisėsaugos institucijoms, kiek tai reikalinga teisės aktų pareigų vykdymui bei teisėtų interesų gynybai;
teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai susiję su teisėtų interesų gynyba.
Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE (Europos ekonominę erdvę sudaro visos ES
valstybės narės bei Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) ribų?

10.

Nesidaliname.
Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

11.

Vaizdo stebėjimo duomenys saugomi ne daugiau nei 4 (keturias) kalendorines dienas, išskyrus atvejus, kai šių duomenų
prireikia siekiant pareikšti reikalavimus ar gintis nuo reikalavimų, pareikštų teisme, baudžiamojo proceso, administracinėje
ar kitokioje teisinėje procedūroje. Tokiu atveju vaizdo stebėjimo duomenys saugomi tiek, kiek reikalinga šiems tikslams
pasiekti. Vaizdo stebėjimo priemonių sukaupti duomenys naikinami automatiškai, pasibaigus jų saugojimo terminui.
Vaizdo stebėjimo duomenų saugojimas atvejais, kai iš eilės seka daugiau nei 4 ne darbo dienos, gali būti prailgintas šiam
laikotarpiui, laikantis principo, kad vaizdo stebėjimo duomenys saugomi 2 kalendorinėmis dienomis ilgiau nei yra iš eilės
sekančių ne darbo dienų. Praėjus tokiam laikotarpiui, kai iš eilės seka daugiau nei 4 ne darbo dienos ir dėl to buvo
prailgintas vaizdo stebėjimo duomenų saugojimo terminas, grąžinamas standartinis 4 kalendorinių dienų saugojimo
terminas.
Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų įstaigoje?

12.

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Atkreipiame dėmesį, kad
šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos išimtys bei ribojimai.
•
•
•

•
•
•
•
13.

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių
galime nustatyti Jūsų tapatybę;
pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
o Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
o Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
o Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
o Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
o mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar
prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar
duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis
vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai
naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis
siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).
Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome
duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu
info@demokratinemokykla.lt.
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PRIVATUMO POLITIKA PARAMOS TEIKĖJAMS
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-08
VšĮ „Demokratinė mokykla“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo
įstaigoje.
1.

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome
informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę
Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“
forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų įstaigą, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.
2.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ „Demokratinė mokykla“;
Mūsų įmonės kodas yra: 303524897;
Mūsų adresas: Moksleivių g. 4, Vilnius;
El. pašto adresas: info@demokratinemokykla.lt;
Tel. Nr.: 85 260 8634.
3.

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs suteikėte arba planuojate neanonimiškai suteikti mums paramą. Taip pat, mes turime teisės aktų nustatytas pareigas
mokesčių, buhalterinės apskaitos ir kitose srityse. Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie
Jus.
Pažymime, kad paramos suteikimas yra laikomas paramos sutarties sudarymu, nepriklausomai nuo to, ar buvo sudaryta
rašytinė paramos sutartis ar ne.
4.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami sudaryti ir vykdyti sutartį su Mumis Jūs privalote pateikti mums savo identifikacinius duomenis – vardą, pavardę
ir asmens kodą. Atkreipiame dėmesį, kad galime Jūsų paprašyti papildomos informacijos, kuri yra reikalinga paramos
sutarčiai sudaryti.
5.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:
• pirkimo-pardavimo sutarčiai su Jumis sudaryti ir vykdyti (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
• teisinėms prievolėms mokesčių, buhalterinės apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (BDAR 6 str. 1 d. c p.).
6.

Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.
7.

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami. Jūs nesate profiliuojamas.
8.

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, juos galime perduoti žemiau nurodytiems duomenų gavėjams:
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•
•
•

valstybės ir vietos savivaldos institucijoms (pvz.: Valstybinei mokesčių inspekcijai ir pan.), tais atvejais ir ta
apimtimi, kaip tai numatyta teisės aktuose;
mūsų paslaugų teikėjams, pvz.: archyvavimo, duomenų saugyklų, komunikacines ir panašias paslaugas
teikiančioms bendrovėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus
dėl konfidencialumo ir saugumo;
auditą ar patikrinimus atliekantiems viešiesiems ar privatiems asmenims, prisiimantiems įsipareigojimus dėl
duomenų neatskleidimo.
Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę erdvę sudaro visos
ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) ribų?

9.

Mes naudojamės Microsoft Azure duomenų saugyklos paslaugomis, kurias mums teikia Microsoft Corporation. Microsoft
Corporation yra privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programos dalyvė, todėl jai perduoti duomenys yra tinkamai
apsaugoti. Šiam paslaugos teikėjui galime perduoti Jūsų duomenis jei būtų sudaroma elektroninė paramos sutartis, būtų
saugoma popierinės sutarties kopija ar būtų išsaugomi paramos gavimo faktą įrodantys dokumentai (pvz.: banko išrašo
duomenys ar pan.) reikalingi mokestinėms prievolėms įvykdyti.
Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

10.

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos
vyriausiojo archyvaro ar kituose įstatymuose nurodytais duomenų saugojimo terminais.
Kokios mano teisės?

11.

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 12 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį,
jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.
•
•
•

•
•
•
•
12.

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių
galime nustatyti Jūsų tapatybę;
pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
o Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
o Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
o Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
o Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
o mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar
prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar
duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis
vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai
naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis
siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).
Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome
duomenis apie Jus, mes galime Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu
info@demokratinemokykla.lt.
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KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS PRIVATUMO POLITIKA
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-08
VšĮ „Demokratinė mokykla“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo
įstaigoje.
1.

Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome
informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę
Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“
forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų įstaigą, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.
2.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: VšĮ „Demokratinė mokykla“;
Mūsų įmonės kodas yra: 303524897;
Mūsų adresas: Moksleivių g. 4, Vilnius;
El. pašto adresas: info@demokratinemokykla.lt;
Tel. Nr.: 85 260 8634.
3.

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs atsiuntėte mums savo CV siekdamas su mumis sudaryti darbo sutartį. Siekdami įvertinti Jūsų tinkamumą į
kandidatuojamą poziciją mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.
4.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Kandidatų atrankai mes renkame šią informaciją apie Jus:
• identifikaciniai duomenys;
• kontaktiniai duomenys;
• duomenis apie Jūsų darbo patirtį;
• duomenis apie savo kvalifikaciją;
• kitą informaciją, kuri Jūsų nuomone, gali būti Jums naudinga atrankos procese.
5.

Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Informacija apie Jus galime gauti iš darbo paieškos portalų, kuriuose patalpinote savo gyvenimo aprašymus arba kurių
pagalba persiunčiate savo gyvenimo aprašymą mums. Taip pat, iš darbuotojų atrankos bendrovių, kurioms esate pateikęs/usi savo gyvenimo aprašymą.
6.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes informacija apie Jus yra reikalinga galimam darbo sutarties sudarymui
(BDAR 6 str. 1 d. b p.);
7.

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Jūs nesate profiliuojamas, automatiniai sprendimai nėra priimami.
8.

Ar renkate jautrią informaciją apie mane?
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Jautri informacija apie Jus atrankos procese nėra renkama. Jei pateiksite mums jautrią informaciją, t. y. Jūsų rasinę ar etninę
kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, profesinių sąjungų narystę, sveikatą, seksualinę orientaciją,
taip pat genetinius ir biometrinius duomenis, laikysime, kad davėte tam sutikimą (BDAR 9 str. 2 d. a p.).
9.

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:
• mūsų paslaugų teikėjams – personalo atrankos, duomenų saugyklų ir panašias paslaugas teikiančioms įmonėms ar
įstaigoms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl
konfidencialumo ir saugumo.
10.

Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už Europos ekonominės erdvės (Europos ekonominę
erdvę sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) ribų?

Mes naudojamės Microsoft Azure duomenų saugyklos paslaugomis, kurias mums teikia Microsoft Corporation. Microsoft
Corporation yra privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programos dalyvė, todėl jai perduoti duomenys yra tinkamai
apsaugoti.
11.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugosime iki tol, kol baigsis atrankos į darbo poziciją pabaigos.
12.

Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Atkreipiame dėmesį, kad
šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos išimtys bei ribojimai.
•
•
•

•
•
•
•
13.

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių
galime nustatyti Jūsų tapatybę;
pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
o Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
o Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
o Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
o Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
o mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar
prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar
duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis
vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai
naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis
siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).
Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome
duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu
info@demokratinemokykla.lt.
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