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PRANEŠIMAS
APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ORGANIZUOJANT UGDYMĄ
NUOTOLINIU BŪDU
Čia pateikiame informaciją apie tai, kokius Jūsų ir Jūsų vaiko, kaip Panevėžio r. Krekenavos
Mykolo Antanaičio gimnazijos mokinio, asmens duomenis tvarkome organizuojant ugdymą nuotoliniu
būdu.
Kokiais tikslais ir kokiais pagrindais remiantis tvarkome Jūsų asmens duomenis?
Jūsų ir Jūsų vaiko asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi siekiant vykdyti sudarytą tarpusavio
sutartį (BDAR* 6 str. 1 d. (b) punktas); siekiant vykdyti visus privalomus teisės aktų reikalavimus (BDAR 6
str. 1 d. (c) punktas).
* BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir kitais teisės aktais ugdymas turi būti vykdomas nuotoliniu būdu.
Tinkamam nuotoliniam ugdymui užtikrinti bus naudojamos el. platformos: Google Classroom,
Zoom, Skype, Facebook Messenger, EDUKA, EMA, EDMODO, MOODLE, Quizizz, TAMO, Kahoot,
Microsoft Teams, Hallosmart ir kt. Už vaikų, iki 14 metų registraciją internetinėse erdvėse bei platformose,
asmens duomenų teikimą, atsakingi patys tėvai (globėjai, rūpintojai). Duomenys tvarkomi tėvų (globėjų,
rūpintojų) sutikimo pagrindu. Sutikimai teikiami tiesiogiai el. platformų duomenų valdytojams.
Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija nėra atsakinga už duomenų
subjektų pateikiamus asmens duomenis įvairiose elektroninėse erdvėse. Duomenų subjektai turi teises
nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju duomenų subjekto vaikas praras galimybę būti
ugdomas nuotoliniu būdu.
Kokie Jūsų ir Jūsų vaiko asmens duomenys tvarkomi?
Tėvų (globėjų,
rūpintojų)

vardas, pavardė, telefono Nr., asmeninis el. pašto adresas, duomenys apie prisijungimą
prie tam tikrų el. erdvių, programų (Zoom, Eduka dienynas, Eduka klasė,

Facebook Messenger, kahoot.it ir kt.)
Mokinių

vardas, pavardė, telefono Nr., asmeninis el. pašto adresas, atvaizdas, vaizdo medžiaga,
duomenys apie prisijungimą prie tam tikrų el. erdvių bei programų (slapukai).

Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?
Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės
aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytiems asmens
duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta tvarka.
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Tvarkydami Jūsų duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume duomenų
konfidencialumą. To reikalaujame ir iš mūsų paslaugų teikėjų, kurie asmens duomenis tvarko mūsų vardu.
Kiek laiko ir kur saugome Jūsų informaciją?
Aukščiau išvardinti duomenys bus saugomi el. platformose.
Susirašinėjimai, vaikų atliktos užduotys ir kiti darbai saugomi 6 mėnesius arba po el. platformos
naudojimo mokymosi tikslais pabaigos.
Kokias teises kaip duomenų subjektas turite?
Jūs turite teisę:

reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis;

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

tam tikrais atvejais, reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

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

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

į duomenų perkeliamumą.
Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos BDAR
nustatytais pagrindais.
Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?
Susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: rastine@kmag.lt
Informacinių technologijų naudojimo klausimais galite susisiekti su mumis elektroninio pašto
adresu: edvardas@togilas.lt. (informacinių technologijų inžinierius, Edvardas Butrimas)
Su Gimnazijos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu: adpareigunas@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.
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