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o Kai asmens duomenys tvarkomi remiantis asmens sutikimu ir tai susijg su informacinds

visuomenes paslaugq tiesioginiu sillymu vaikui, vaiko asmens duomenq tvarkymas yra

teisetas tik tuo atveju, jei vaikas yra bent 16 metq amZiaus'

o Kai vaikas yra j aunesnis negu 16 metq, toks tvarkymas yra teisetas tik tuo atveju, jeigu tq

sutikim4 dave arba tvarkyti duomenis leido vaiko lstatyminiai atstovai, palt"yzdiirti' Gvai,

InformacindsvisuomenespaslaugayrapaprastaiuZatlyginim4peratstum4elektroninemis
priemonemis ir asmeni5ku paslaugq gavejo pra5ymu teikiama paslauga'

NEPILNAMEdIV AMZIAUS KATEGORIJOS

o Asmens duomenq subjektai iki 14 m.

o Asmens duomenq subjektai iki 14 m. iki 16 m'

. Asmens duomenq subjektai iki 16 m. iki 18 m'

NEPILNAMECIV ASMENS DUOME|IYS

. Vaiko vardas, pavarde

r vaiko nuotrauka, vaizdo ir garso irasas yra laikomi asmens duomenimis, jei i5 jq galima

nustatlti vaiko taPatYbq

o GruPe, klase
' . Vertinimas, paZymiai

r Pastabos ir pagyrimai

. Zinios apie praleistas ugdymosi dienas bei nebuvimo jose prieZastys (pvz., ddl ligos)

o Ir t.t.

YPATINGI NEPILNAMEdIU ASMEMS DUOMENYS

oGydytojqpaZymos,pateisinandiosdarZelio/mokyklosnelankym4delligos

r Sveikatos grupe

r Pagrindinis sveikatos sutrikimas

o Specialiejiporeikiai
r Fizines traumos, patirtos ugdymo proceso metu

o Vaiko sveikatos paZymejimas ir pan.

o Etnine kilmd ar tautybe

r Ir t.t.

TIKSLAI

Pries pradedant rinkti asmens duomenis duomenq valdltojas turi aiskiai apibrdZti teiset4 tvarkymo

tiksl4. Pvz.,

o Ugdytinir/ mokiniq asmens duomenys tvarkomi mokymo sutardiq apskaitos

o Ugdytinir/ mokiniq ugdymo apskaitos

o Neformaliojo Svietimo/ uZklasines veiklos organizavimo

o Nemokamo maitinimo organizavimo: vardas, pavarde, gimimo data' minimizuoti duomenys'

grupe/ klase, mokYmo istaiga.



PROPORCINGUMAS

o paslaugq teikejas gali warkyti tik tiek asmens duomenq, kiek jq yra btrtina, kad bitq siektas

tikslas.

o Renkant mokiniq tevq asmens duomenis, netureq bIti klausiama apie tevq iSsilavinim4,

mirkslo laipsnius, pareigas darbovietese, nes Sie duomenys nera btrtini teikiaat Svietimo

paslaugas.

TEISETO TVARICYMO KRITERIJAI

r Duomenq subjekto sutikimas

o Su duomenq subjektu sudaroma arba lykdoma sutartis

. Istatymai lpareigoja duomenq valdltoj4 tvarkyti asmens duomenis

r lgyvendinami ofrcialns igaliojimai, teises aktais suteikti valstybes institucijoms, istaigoms

ir imondms arba trediajam asmeniui' kuriam teikiami asmens duomenys

o Siekiama apsaugoti duomenq subjekto esminius interesus

o Asmens duomenis reikia tvarkyti ddl teiseto intereso, kurio siekia duomenq valdytojas arba

tredias asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, irjei duomenq subjekto interesai nera

svarbesni

DUOMENV SUBJEKTO SUTIKIMAS

. o Iki 14 metq - sprendimus del vaiko asmens duomenq tvarkymo paprastai priima tdvai,

tadiau gali b[ti atsiZvelgiama ir i vaiko nuomonq

r Nuo 16 metq - sutikim4 kai kuriais atvejais gali duoti pats vaikas (pvz., tiesiogine

rinkodara)
c 14 - 18 metq - sutikim4 kai kuriais atvejais gali duoti pats vaikas, tadiau paslaugq teikejas

gali papraSyti ir terq sutikimo. Taip pat galimi awejai, kai tevq sutikimas yra btitinas.

e Nuo 18 metq - pilnametis asmuo visus sprendimus d6l savo asmens duomenq tvmkymo

priima pats

TEYU SUTIKIMAS

o Tevq sutikimas del vaiko asmens duomenq tvarkymo 1na riboto galiojimo laike, kadangi

vaikui suaugus arba tam tikrais asmens duomenq tvarkymo atvejais pasiekus tokl amZirS kai

jis pats gali priimti sprendimus, asmens duomenys turi bfrti tvarkomi pagal paties duomenq

subjekto, o ne jo tevq vali4

o Tdvq sutikimo netuetq bflti reikalaujama tiesiogiai vaikui teikiant prevencijos ar

konsultavimo paslaugas.

SUTIKIMO GAVIMO SPRENDIMO VARIANTAI
o Gaunamas t6vq sutikimas del jo vaiko asmens duomenq tvarkymo

o Atsiklausiama vaiko nuomones del asmens duomenq tvarkymo ir gaunamas tdlrl

sutikimas
r Gaunama ir vaiko, ir jo telq sutikimas ddl vaiko asmens duomenq tvarkymo

o Gaunamas tik vaiko sutikimas del asmens duomenq tvarkymo, jei vaikas yra

sulaukgs atitinkamo amZiaus



SUTIKIMO GAVIMO BUDAI

. Ra5ti5ko parei5kimo del sutikimo pasira3ymas

o 
.PaZymint langeli popierin6je ar elektronineje formoje

. Paspaudus sutikimo nuorod4

t Kita

IRASU APIE SUTIKIMUS RINKIMAS

o Kas sutiko (asmens vardas ar kitas indentifikatorius)

r Kada sutiko (kopija dokumento, kuriame btrq nurodyta data ar elektroniniai ira3ai su laiko

iryrna" nlra ar su data del sutikimo, duoto ZodZiu)

r Kas tuo metu buvo nurodyta (dokumento originalas ar duomenq teikimo form4 kurioje biitq

itrauktas tuo metu naudotas prane5imas ddl sutikimo, kartu su bet kokia atskira privatumo

politika, itraukiant versijos numerius ir datas, atitinkandias datq, kai sutikimas buvo duotas

r Jei sutikimas buvo duotas ZodZiu - kopij4 tuo metu naudoto standartinio teksto, scenarijaus

o Kokiu btdu buvo sutikta (rasytinio sutikimo atveju tai btq kopija dokumento ar duomenq

surinkimo formos)
o Jei sutikimas duotas intemetu, tai ira5ai turdtq apimti tiek pateiktus duomenis, tiek ir laiko

' Zym4 susiejimui su atitinkama duomenq rinkimo forma

r Jei sutikimas buvo duotas ZodZiu, reiketq saugoti uZraius ddl sutikimo atliktus pokalbio

metu, bet tai neturi blti viso pokalbio ira3as

o Ar sutikimas buvo atsiimtas, iei taip, tai kada

INX'ORMACIJOS VAIKAMS PATEIKIMAS

o Su vaikq asmens duomenq tvarkymu susijusi4 informacd4, kad vaikai galetq duoti

informuot4 sutikim4, paslaugq teikejai turi 5i4 informacijq pritaikyti prie vaikq supratimo

lygio
o Aiskiai nurodyti, kokius duomenis pateikti yra privaloma norint gauti paslaugas, o kokie

gali buti pateikti papildomai

o Vengti techniniq ir teisiniq terminq, pateikti paaiSkinimus ir pavyzdZiq, vartoti paprastus

ZodZius

r Neapkrauti privatumo politikos nereikalinga informacija. Trumpoje privatumo politikos

versrjoje duoti nuorod4 i kit4, ilgesng, iSsamesne informacija papildyt4 privatumo politikos

versij4 daugiau informacijos norintiems gauti asmenims (pvz', vaikq tevams)

SUTARTIS

o suteikia teisg duomenq valdytojui tvarkli asmens duomenis, tadiau tik tiek, kiek butina

konkredios sutarties sudarymo ar vykdymo tikslu



ISTATYMAI

. Sis teiseto tvarkymo kriterijus taikomas tad4 kai istatymai ipareigoja duomenq valdytoj4

atlikti tam tikrus asmens duomenq tvarkyrno veiksmus, pavyzdZiui, teikti ugdytini{

mokiniq duomenis mokiniq registrui

ASMENS DUOMENU TVARKYMAS INTERNETINEJE SVETAINEJE3

BLOGOilPRAKTIKA

o Mokyklos pateikia informacij4, nurodydami vaikq vardus, pavardes, klases ir pateikdamos

nuotraukq, pvz., mokyklos 5 c klases mokinys vardenis Pavardenis laimdjo IV-v klasiq

moksleiviq matematikos olimpiad4

r Mokyklos skelbia geriausiai besimokandiq ar ne vienos pamokos per trimestr4 nepraleidusiq

mokiniq vardus ir pavardes, nurodo klases ir pateikiajq nuotraukas

ASMENS DUOMENU TVARKYMAS INTERNETINEJE SVETAINIJE:
GEROJIPRAKTIKA

o Prie skelbiamo dailes darbelio nurody'ti tik vaiko vard4 ir grupg/ klasq

. Turi b[ti nustatytas protingas terminas, per kuri mokl'tojai, mokiniai, jq tevai gali

susipazinti su paskelbta informacija, o po to duomenys turi buti isimami i5 inlemeto

svetaines

. o Mokykla turi uZtikrinti, kad biitq igyvendintos tinkamos technines ir organizacinds

priemones, pvz., kad tokios sistemos kaip Google, negalet[ daryti mokyklos intemeto

svetaineje paskelbtq mokiniq s4ra5q kopijq ir pan'

VAIKO ATVAIZDO NAUDOJIMAS

r Skelbiant vaikq atvaizdus intemete reiketq elgtis ypad atsargiai. Labai svarbu ivertinti

konkredios nuotraukos (atvaizdo) pobudi, ar tikai biitina j4 paskelbti ir kokiu tikslu tai

daroma

e Vaikai gali buti filmuojami ir fotografuojami tik tinkamai apsirengg

o Nuotraukos neturi Zeminti vaiko garbes ir orumo. Reikia ivertinti, koki4 itak4 nuohauka gali

tureti vaikui augant ir keidiantis j o asmenybei, ar j i nesukels vaikui nemaloniq j ausmq

. Apie paskelbt4 at'vaizd4 tvi Zinoti vaikai iriq teisdti atstovai

BENDROS VAIKU NUOTRAUKOS

o Nuotraukos, i5 kuriq ndra lengv a atpai,inti konkredius vaikus, pvz., nuotraukos i5 ugdymo

istaigos renginiq, t. y. vaikq tapatybes neimanoma nustatl'ti, ADTAf netaikomas ir nebiitina

gauti iSankstinio tevq sutikimo

. Nepaisant to, turi blti praneSama vaikams, jq tdvams irlar teisdtiems atstovams, kad bus

tokia nuotrauka padaryta, ir nurodyti, kam ji bus naudojama

r Svendiq, sporto varZybq, konkursq metu priei fotografuojant ar filmuojant reikia informuoti

apie tai renginio clallvius. Taip jiems bus suteikta galimybe atsisakli fotograftotis

PAYIENIU AR GRUPELES VAIKU NUOTRAUKOS

r Nuotraukos i5 kuriq aiski ugdytinir/ mokiniq tapatybe, reikia gauti tdrr4 sutikim4



e Tais atvejais, kai vaiko nuomon6 skiriasi nuo tevq nuomonds, turi btti vadovaujamasi vaiko

interesais

r Rekomenduotina visada atsiklausti ir paties vaiko, ir, jei jis nesutinka' nefotografuoti jo net

ir esant bendram t€vq sutikimui

PASTAS_.OS..

o T6vams ira.$yti nuostatq, kad negali kitq fotografuoti ir platinti intemete

r Reikia lipdukq ir tvmkr} kad negatima fotograftoti ir platinti vaizdus apie kitus asmenis


