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ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau - Politika) – dokumentas, skirtas išsamiai 
informuoti asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą, kai duomenis tvarko Kauno technikos 

profesinio mokymo centras (toliau – Kauno TPMC) siekdamas asmens duomenų apsaugos ir 
privatumo. Taip siekiama užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie asmenis rinkimą ir 

naudojimą. 
2. Ši Politika gali būti keičiama, atnaujinama, todėl skatinama periodiškai šią Politiką 

peržiūrėti.  

3. Kauno TPMC asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos 
reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. 
4. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie asmenis, kurią Kauno TPMC pateikia 

jie patys, arba kuri gaunama iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia asmenis identifikuoti. Tai gali būti asmens 
vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, informacija apie asmens su Kauno TPMC 

sudarytas sutartis ir jų vykdymo istorija, naudojimosi įvairiomis Kauno TPMC teikiamomis 
paslaugomis duomenys, banko sąskaitos informacija (sąskaitos numeris), vaizdo stebėjimo įranga 

užfiksuoti vaizdo duomenys ir kt. 

5. Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis Kauno TPMC gauna ir 
naudoja. 

6. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente ir kituose, asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose. 
7. Už Kauno TPMC darbuotojų duomenų apsaugą atsakingi: personalo vedėjas, 

personalo specialistas, vyriausiasis buhalteris, buhalteris, sekretorius, direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai.  

8. Už Kauno TPMC mokinių duomenų apsaugą atsakingi: direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, mokymo dalies administratorius, grupės kuratorius, vyriausiasis buhalteris, buhalteris, 

projektų vadovas, socialinis pedagogas, psichologas, metodininkai, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjai.   
 

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS 

 

9. Kauno TPMC yra renkami šie asmens duomenys: 

9.1. pagrindiniai asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo 

data, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas; 

9.2. identifikavimo duomenys, tokie kaip asmens dokumentų duomenys, IP adresas, kita 

naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta prie Kauno TPMC 

interneto svetainės ar kitų elektroninių platformų; 

9.3. duomenys apie asmenų susitarimus Kauno TPMC ir kitas sudarytas sutartis, 

priklausomai nuo to, kokias paslaugas asmenims teikia Kauno TPMC; 
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9.4. socio-demografiniai duomenys, tokie kaip šeimyninė padėtis, materialinė padėtis, 

duomenys apie šeimą; 

9.5. duomenys apie asmenų interesus, pomėgius ir poreikius, kuriuos jie pateikia 

bendraudami su Kauno TPMC darbuotojais ar perduoda naudodamiesi Kauno TPMC paslaugomis; 

9.6. audio-vizualiniai duomenys, tokie kaip vaizdo stebėjimas, vaizdo, garso įrašai, kai 

asmenys lankosi Kauno TPMC patalpose, viešuose Kauno TPMC renginiuose; 

9.7. kai tai susiję su Kauno TPMC teikiamomis paslaugomis, su asmens sutikimu, renkami 

asmens sveikatos duomenys;  

9.8. duomenys apie teisinius atstovus (veikiančius pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais); 

9.9. duomenys apie mokėjimų nurodymų teikėjus ir gavėjus; 

9.10. duomenys apie sandorių šalis ir dalyvius; 

9.11. duomenys apie šeimos narius.  

10. Kauno TPMC nerenkami kitų specialių kategorijų asmens duomenys, atskleidžiantys 

jų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse 

sąjungose, duomenys apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją, nebent pats asmuo ar asmens 

kontrahentai atskleidžia juos naudojantis mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, apmokant už paslaugas, ar 

panašiais atvejais. 

11. Jeigu asmuo pateikia Kauno TPMC kitų, su juo susijusių asmenų duomenis, tam jie 

turi gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika. 

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TIKSLAI 

 
12.  Kauno TPMC tvarkomi asmens duomenys šiais pagrindiniais tikslais: 

12.1. asmens tapatybės nustatymui ir galimybei susisiekti renkama: vardas, pavardė, 

asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento kopija, gyvenamosios vietos adresas, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 

12.2. konsultavimui ir asmenų poreikiui įvertinti, renkama informacija apie šeimyninę 

padėtį, išsilavinimą bei kita informacija, kurią asmuo pateikia susitikimų ar konsultacijų metu; 

12.3. paslaugų teikimui ir sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, pareigų, 

nustatytų teisės aktuose vykdymui naudojami duomenys apie asmenų su Kauno TPMC sudarytus 

sandorius bei informaciją, kuri gaunama asmenims naudojantis Kauno TPMC paslaugomis;  

12.4. dėl galimybės atsakyti į suinteresuotų asmenų klausimus ir prašymus, dėl paslaugų 

teikimo, taip pat siekiant gauti jų atsiliepimus, nuomonę, siųsti svarbius pranešimus, pavyzdžiui, dėl 

Bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių, šios Politikos ar kitų dokumentų pasikeitimo; ir siųsti techninius 

pranešimus, atnaujinimus, įspėjimus dėl saugumo, palaikymo ir administracines žinutes, Kauno TPMC 

tvarkomi asmenų kontaktiniai duomenys ir gautų bei išsiųstų pranešimų turinys; 

12.5. dėl suinteresuotųjų šalių nuomonės apie Kauno TPMC teikiamų paslaugų kokybę 

nustatymo renkami ir naudojami asmenų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, 

duomenys apie amžių, lytį, kalbą. Jei asmuo nesutinka, kad šie jo duomenys būtų naudojami šiuo 

tikslu, nedelsiant apie tai jis turi informuoti Kauno TPMC administraciją.  

12.6. kad būtų užtikrintas asmenų ir Kauno TPMC turto saugumas, vykdomas vaizdo 

stebėjimas ir tvarkomi vaizdo duomenys, kai asmenys apsilanko Kauno TPMC.  

IV. TEISĖ Į ASMENS DUOMENŲ GAVIMĄ IR NAUDOJIMĄ 

13.  Asmens duomenis Kauno TPMC gauna ir naudoja esant bent vienai iš žemiau nurodytų 

sąlygų: 

13.1. asmuo ketina sudaryti arba yra sudaręs sutartį su Kauno TPMC;  

13.2. asmuo davė sutikimą dėl duomenų naudojimo; 
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13.3. kai asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;  
13.4. siekiant Kauno TPMC teisėtų interesų, tokių kaip gerinti teikiamų paslaugų kokybę, 

užtikrinti veiklos nuoseklumą ir tvarumą, teikiamų paslaugų visapusiškumą ir atitikimą suinteresuotųjų 

šalių lūkesčiams bei maksimalų jų pasitenkinimą Kauno TPMC teikiamomis paslaugomis; 

13.5. siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus 

siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti; 

13.6. siekiant sistemingai stebėti ir užkardyti neteisėtas veikas bei nuolat vertinti su tuo 

susijusias rizikas. 

14. Jei asmuo nepateikia savo asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar 

įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, Kauno TPMC 

negali suteikti asmeniui paslaugų.  
 

V. ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS 

15.  Kauno TPMC naudojami asmens duomenys, kuriuos asmenys pateikia kai kreipiasi dėl 
paslaugų ir jomis naudojasi, pildo duomenų anketas, teikia prašymus ar pretenzijas, taip pat duomenys, 

kurie užfiksuojami Kauno TPMC interneto svetainėje, vaizdo stebėjimo įranga, vaizdo įrašymo įranga 
viešų renginių metu.  

16.  Kauno TPMC gali gauti asmens duomenis iš kitų šaltinių: 

16.1. iš kitų mokymo įstaigų; 
16.2. iš fizinių asmenų, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ryšiais susijusių 

ir pan. duomenis; 
16.3. iš Kauno TPMC paskirtų ar fizinių ar juridinių asmenų, vykdant sutartinius ar teisės 

aktų reikalavimus, pateiktų dokumentų (informacija sutartyse, pažymose, ir pan.); 
16.4. iš juridinių asmenų, kai asmuo yra šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, 

kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan; 
16.5. iš socialinių partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie pasitelkia Kauno TPMC 

asmenims teikdami paslaugas. 
17. Kauno TPMC gali apjungti turimą informaciją apie asmenis, gautą iš įvairių šaltinių. 

VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS 

18.  Asmens duomenys teikiami laikantis teisės aktų reikalavimų, jie gali būti perduodami: 
18.1. kitoms mokymo įstaigoms; 
18.2. statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, 

Valstybinei ligonių kasai, Nacionalinei mokėjimų agentūrai, VĮ Registrų centrui, antstoliams, 
teisėsaugos institucijoms, kitiems valstybės registrams bei valstybės institucijoms; 

18.3. teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba Kauno TPMC iniciatyva, jei 
yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika; 

18.4. vidaus ir išorės auditoriams. 
19. Šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat gali būti pasitelkiami 

šie duomenų tvarkytojai: duomenų centrai, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas 
teikianti įmonė, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, 
teikiančios, palaikančios ir vystančias įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas 
teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, konsultacijas teikiančios įmonės, naršymo 
internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančios įmonės. 

20. Kauno TPMC siekiama, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento, įstatymų, šios Politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.  
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21. Kauno TPMC, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, 
išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje 
sutartyje arba raštu išdėstytose sąlygose. 

VII. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKAS 

22.  Asmens duomenys Kauno TPMC saugomi ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais 
jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai. 

VIII. ASMENINĖS INFORMACIJOS SAUGUMAS 

23.  Kauno TPMC naudojamos įvairios saugumą užtikrinančios technologijos ir 

procedūros, siekiant apsaugoti asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar 

atskleidimo. Kauno TPMC iš savo tiekėjų reikalauja naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti 

asmens konfidencialumą ir užtikrinti jo asmeninės informacijos saugumą. Informacijos perdavimo, 

internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, 

nepriklausančių nuo Kauno TPMC, todėl asmenys turėtų būti atsargūs teikdami konfidencialią 

informaciją ne per Kauno TPMC naudojamas elektronines sistemas. 

IX. ASMENS DUOMENIS PATEIKUSIŲ ASMENŲ TEISĖS 

24.  Asmenys, pateikę savo asmens duomenis Kauno TPMC turi šias teises: 

24.1. teisę prašyti, kad būtų leidžiama susipažinti su jų pateiktais asmens duomenimis;  

24.2. teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis; 
24.3. teisę apriboti jų asmens duomenų tvarkymą, kol jų prašymu bus patikrintas jų 

duomenų tvarkymo teisėtumas; 

24.4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, kai jų saugoti neįpareigoja teisės aktai; 

24.5. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais; 

24.6. teisę reikalauti perkelti jų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti 

tiesiogiai jiems patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos jie pateikė patys, kurie 

automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo 

pagrindu); 

24.7. teisę atšaukti duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam jų 

asmens duomenų naudojimui; 

24.8. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau 

informacijos – www.ada.lt). 

25. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar 

prašymus (toliau – Prašymas) asmenys gali pateikti Kauno TPMC administracijai raštu tiesiogiai, el. 

paštu centras@kautech.lt, paštu adresu V. Krėvės pr. 114, LT-50315, Kaunas. 

26. Atsakymas į asmens Prašymą pateikiamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo 

dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, apie tai 

pranešus, Kauno TPMC turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų asmens Prašyme 

nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo pirmojo 

kreipimosi raštu dienos. 

X. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI 

27.  Renkant ir naudojant asmens patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens 
duomenis, Kauno TPMC laikomasi šių principų: 

http://www.ada.lt/
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27.1. asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, 
sąžiningumo ir skaidrumo principas); 

27.2. asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir 
toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas); 

27.3. asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl 
kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 

27.4. tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas); 
27.5. asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti 

ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės 
apribojimo principas);  

27.6. asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar 
įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo 
netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). 

XI. KAUNO TPMC ĮSIPAREIGOJIMAI 

28.  Renkant ir naudojant asmenų patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens 
duomenis, Kauno TPMC įsipareigoja: 

28.1. asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais; 
28.2. netvarkyti asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus 

teisės aktuose nustatytus atvejus; 
28.3. tvarkyti asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad 

būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas; 
28.4. užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys; 
28.5. tvarkyti asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens 

duomenys yra tvarkomi; 
28.6. užtikrinti, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų; 
28.7. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas su asmens duomenų apsauga susijusias 

pareigas. 

X. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI 

29.  Ši Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo direktoriaus įsakymu dienos. Ji gali būti 
keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir Kauno TPMC veiklos pokyčius.  
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