
KAUNO TARPTAUTINĖS GIMNAZIJOS 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DARBUOTOJAMS 

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Kauno tarptautinė gimnazija  asmens  duomenis  tvarko vadovaudamasi  Bendruoju  duomenų  

apsaugos  reglamentu  (2016  m.  balandžio  27  d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

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

kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR).  Šiame  pranešime  rasite  informaciją  apie  tai  

kokius  asmens  duomenis  ir  kokiu  tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko 

saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.   

 

DUOMENŲ VALDYTOJAS 

 

Kauno tarptautinė, kodas 300594100 , adresas Vytauto pr.50, LT-44322, Kaunas. tel. 8-37-422383,  

el. p.   gimnazija@tarptautine.kaunas.lm.lt 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

 

Gimnazijoje esamų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys (Lietuvos Respublikos piliečio paso 

arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, 

dokumentų registracijos data ir numeris; asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės); asmens kodas, 

gimimo data, parašas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas,  

telefono  ryšio  numeris  (namų  ir  asmeninio  mobiliojo  ryšio),  elektroninio  pašto  adresas, 

atsiskaitomosios  sąskaitos  numeris,  asmens  socialinio  draudimo  numeris,  gyvenimo  ir  veiklos 

aprašymas, specialių kategorijų asmens duomenys susiję su sveikata, teistumu, pareigos, duomenys apie 

priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, darbo 

stažą; duomenys apie mokymąsi, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, pašalpas, 

informacija apie dirbtą darbo laiką, duomenys apie atskirą darbo grafiką; informacija apie skatinimus ir 

nuobaudas, darbo pareigų pažeidimus; informacija apie atliktus darbus ir užduotis, duomenys  apie  

darbuotojų  veiklos  vertinimą,  dokumentų  registracijos  data  ir  numeris,  išeitinės išmokos, 

kompensacijos, informacija, susijusi su asmens atleidimu iš pareigų už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, 

profesinės etikos pažeidimą, jeigu nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo treji metai,  informacija  apie  

asmens  atleidimą  iš  pareigų  dėl  darbo  su  konfidencialia  informacija pažeidimo, jeigu nuo tokio 

sprendimo dienos nepraėjo penkeri metai, informacija bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats 

asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Gimnaziją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus 

administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo, 

archyvavimo) tikslais.  

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS 

 

Darbuotojų  asmens  duomenys,  kurie  yra  atitinkamų  dokumentų  (sutartys,  įsakymai, prašymai 

ir kt.) tekstuose, saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje  

Lietuvos  vyriausiojo  archyvaro  įsakymu,  nurodytais  terminais.  Kiti  darbuotojų  ir buvusių darbuotojų 

asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga numatytiems tikslams pasiekti.   
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ASMENS DUOMENŲ KILMĖS ŠALTINIAI 

 

Naujai priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami iš darbuotojo 

pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso); gyvenamosios vietos adresas, 

atsiskaitomosios sąskaitos numeris, socialinio draudimo numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris 

ir elektroninio pašto adresas darbuotojui sutikus yra surenkami iš darbuotojo jam pateikus užpildyti 

nustatytos formos anketą; išsilavinimas, darbo stažas; kvalifikacija iš darbuotojo pateiktų dokumentų.   

 

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI 

 

BĮ ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.   

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.  

Pedagogų registras Švietimo valdymo informacinėje sistemoje. 

   

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ SUTIKIMAS TVARKYTI JŲ ASMENS DUOMENIS 

 

Asmens  duomenų  subjektai,  t.  y.  darbuotojai  sutikimą  dėl  asmens  duomenų  tvarkymo išreiškia 

raštiškai, įskaitant elektroninėmis priemonėmis, pagal nustatytą formą, patvirtindami, jog sutinka, kad jų 

asmens duomenys Gimnazijoje būtų tvarkomi Asmens duomenų tvarkymo Kauno tarptautinėje gimnazijoje 

taisyklėse nurodytais tikslais.  

Darbuotojas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys. Toks 

nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų darbuotojo anketos ar kitų pildomų dokumentų skilčių, 

taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. 

Gimnazija, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant 

nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja darbuotoją.  

 

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS 

 

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau 

informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Ksauno tarptautinės gimnazijos Duomenų 

apsaugos pareigūną – Margaritą Kovalenko, tel. 8-37-422383,  el. p.  gimnazija@tarptautine.kaunas.lm.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
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