
 
 

 

BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIUS  

 

 ĮSAKYMAS 

DĖL RENGINIO DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. VK-57  

Biržai 

 

 

Vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 

arba Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų 

sąlygų“ pakeitimo nuostatomis, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos nuostatais,  patvirtintais 

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T–277 „Dėl Biržų Vlado 

Jakubėno muzikos mokyklos nuostatų pakeitimo“: 

1. T v i r t i n u  pridedamus:  

1.1. Pranešimą renginio dalyviams apie jų asmens duomenų tvarkymą užtikrinant 

saugumą renginyje nuo covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – Pranešimas); 

1.1. Duomenų tvarkymo veiklos įrašą dėl renginio dalyvių asmens duomenų tvarkymo 

užtikrinant saugumą renginyje nuo covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – Duomenų 

tvarkymo veiklos įrašas). 

2. P a v e d u   

2.1. Rimantui Lėckui patalpinti Pranešimą į internetinį Mokyklos puslapį. 

2.2. Vilgilijai Bulkienei pateikti visiems Mokyklos darbuotojams, kurie atliks renginio 

dalyvių registravimą, susipažinimui su šio įsakymo 1 punktu patvirtintu Duomenų tvarkymo 

veiklos įrašu. 

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau. 

 

 

Direktorė                                                 

Edita Timukienė 

 

 

Susipažinau ir sutinku:

_______________________________ 
                            (Parašas) 
_______________________________ 
                            (Vardas, pavardė) 
_______________________________ 
                            (Data) 
 

                             
 

                            
 

                            

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2608ac00fc5e11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2608ac00fc5e11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2608ac00fc5e11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2608ac00fc5e11eb9f09e7df20500045


PATVIRTINTA 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 

direktorės 2021 m. rugpjūčio 27 d.  

įsakymu Nr. VK-57 

 

PRANEŠIMAS RENGINIO DALYVIAMS APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ 

TVARKYMĄ UŽTIKRINANT SAUGUMĄ RENGINYJE  

NUO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) 

 

Čia pateikiame išsamią informaciją apie tai, kokius Jūsų, kaip renginio dalyvio, asmens 

duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam juos teikiame ir kiek laiko saugome. Taip pat čia rasite 

informacijos kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite. 

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas: Biržų Vlado Jakubėno mokyklos (toliau 

– Įstaiga), Mokyklos kodas: 190547931, registruotas buveinės adresas: Kęstučio g. 6, LT-41174 

Biržai, tel. Nr. , elektroninio pašto adresas: birzai.muzika@gmail.com 

Su Mokyklos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu 

asmensduomenys@sdg.lt. 

 

Kokiais tikslais ir kokiais pagrindais remiantis tvarkome Jūsų asmens duomenis? 
Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono ryšio numeris 

(asmeninis, darbo, kitas)) yra renkami ir tvarkomi siekiant užtikrinti COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, profilaktikos ir kontrolės priemonių 

įgyvendinimo tikslais, vadovaujantis BDAR* 6 str. 1 d. c), d) ir e) p.  

Teisės aktas: Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. V-854 „Dėl 

renginių organizavimo būtinų sąlygų“. 

Atsisakius Jums pateikti prašomus asmens duomenis, neteksite galimybės 

dalyvauti renginyje.  

 
* BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679.  

Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją? 
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad 

išsaugotume duomenų konfidencialumą. 

Prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems Mokyklos darbuotojams, kuriems ji 

reikalinga jų darbo funkcijoms vykdyti ir visi kiti asmenys, turintys teisėtą pagrindą 

įstatymų nustatytais atvejais gauti, reikalauti asmens duomenų nustatytoms funkcijoms 

vykdyti (Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

– COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais). 

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją? 
Duomenys saugomi ne ilgiau nei 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo įvykusio renginio 

dienos, po to iš karto sunaikinami. Šis terminas gali būti pratęstas tik teisės aktuose 

nustatytais pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu. 

Jūsų teisės: 
• gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą; 

• susipažinti su savo duomenimis; 

• reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, 

papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);tam tikrais atvejais, savo duomenis 

sunaikinti (teisė „būti pamirštam“); 
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• tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 

• tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų 

asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); 

• į duomenų perkeliamumą. 

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti 

ribojamos BDAR nustatytais pagrindais. 

Kaip galite susipažinti su savo asmens duomenimis? 
Atvykę į Kęstučio g. 6, LT-41174 Biržai ir/arba susisiekę su mumis elektroninio pašto 

adresu: birzai.muzika@gmail.com. 

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo? 
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, 

tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt. 

 

mailto:ada@ada.lt


 

PATVIRTINTA 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos  

direktorės 

2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-57 

 

DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠAS 

DĖL RENGINIO DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO UŽTIKRINANT 

SAUGUMĄ RENGINYJE NUO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)  

 

Duomenų valdytojas: BIRŽŲ VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS MOKYKLA 

Duomenų apsaugos pareigūnas: UAB „SDG“ 

Pašto adresas Telefono ryšio numeris El. pašto adresas Kitos ryšių 

priemonės  

Draugystės g. 8E, 51264 

Kaunas 
+370 37 460066 asmensduomenys@sdg.lt  

Duomenų tvarkymo 

tikslas: 
• renginio dalyvių sąrašų sudarymas, kurie dalyvauja renginyje. 

Duomenų subjektų 

kategorijų aprašymas: 
• renginio dalyviai. 

Asmens duomenų 

kategorijų aprašymas: 

• Identifikuojantys duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono 

ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas). 
Duomenų gavėjų, 

tvarkytojų kategorijos: 
• Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos. 

• Asmenys, turintys teisėtą pagrindą įstatymų nustatytais atvejais gauti, 

reikalauti asmens duomenų nustatytoms funkcijoms vykdyti. 

Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai: 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. 

Numatomi asmens 

duomenų saugojimo, 

ištrynimo terminai:   

• Duomenys saugomi ne ilgiau nei 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo 

įvykusio renginio dienos, po to iš karto sunaikinami.  

• Saugojimo terminai gali būti pratęsti, pakeisti tik teisės aktuose 

nustatytais pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu. 

Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 str. 1 d.) aprašymas: 

Techninės ir organizacinės saugumo priemonės yra nurodytos Mokyklos patvirtintose Asmens 

duomenų tvarkymo taisyklėse. Papildoma informacija: 

• Renginio dalyvių asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto. Asmens 

duomenys pateikiami Mokyklos sekretorei ir saugomi Mokyklos raštinėje 21 d. po renginio.   

• Teisę prieiti prie gautų renginio dalyvių asmens duomenų turi Mokyklos sekretorė.  

• Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, už tinkamą jų sunaikinimą atsakinga  Mokyklos 

sekretorė.  

Kita informacija: 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestus 

privalomus įstatymų reikalavimus (teisinė prievolė) (BDAR1 6 str. 1 d. (c) p.), siekiant apsaugoti 

gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus (BDAR 6 str. 1 d. (d) p.), siekiant 

atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios 

valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 d. (e) p.) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. 

balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 

nuostatomis. 

 

 

 
1 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679. 
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