
KAUNO TARPTAUTINĖS GIMNAZIJOS 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS MOKINIAMS, MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)  

DĖL MOKINIŲ 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 

Mokymo sutarčių apskaitos tikslu yra tvarkoma: mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, 

pavardės, gyvenamoji vieta ir telefonų numeriai.  

Elektroninio dienyno pildymo tikslu – mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, mokslo metai, 

įvertinimai, duomenys apie sveikatą, tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, 

elektroninio pašto adresai, telefono numeriai.  

Įvairių pažymėjimų išdavimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, pažymėjimo serija, numeris, 

išdavimo data, registracijos numeris, gyvenamoji vieta.  

Pagal  Mokinių  registro  nuostatus  Gimnazija  tvarko  Mokinių  registro  objekto  asmens duomenis: 

vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresas, gimtoji 

kalba (-os), mokytis į mokyklą atvykimo/išvykimo duomenis (iš kur atvyko/kur išvyko, atvykimo/ 

išvykimo data, išvykimo priežastis, įsakymo numeris, mokyklos baigimo data), bendrus  duomenis  apie  

mokslą  (klasė,  mokymosi  programa,  mokymosi  forma/būdas,  dorinis ugdymas, kalba, kuria mokosi, 

kalbos, kurių mokosi, pažymėjimai, socialiai remtinas, nemokamai maitinamas, pavėžėjimas, specialieji 

ugdymosi poreikiai, kurso kartojimas, mokinio asmens bylos numeris, mokymosi sutartis, lankomi 

neformaliojo vaikų švietimo būreliai, išsilavinimas, valstybė ir mokykla (pavadinimas, kodas), kurioje 

įgytas išsilavinimas.  

Pagal  Mokinių  registro  nuostatus  Mokinių  registre  kaupiami  duomenys  apie  Mokinių registro 

objekto šeimą, mokyklos, kurioje mokosi Registro objektas, duomenys (gaunami iš Švietimo ir mokslo 

institucijų registro), duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, apie Registro objekto mokymąsi 

bendrojo lavinimo mokykloje.  

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu – mokinio vardas, pavardė, gimimo 

data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, sutrikimai. Ypatingi asmens duomenys (pvz.: specialieji mokinio 

poreikiai) tvarkomi tik esant tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiškam sutikimui.  

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, vadovas, 

mokslo metai.  

Nemokamo maitinimo organizavimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, kontaktiniai telefonai.  

Mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, gimimo data, 

tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, kontaktiniai telefonai.   

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, mokomi kalba, 

lytis, mokymo programa, įvertinimai.  

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tikslu – mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, 

mokomoji kalba, mokymo programa, įvertinimai.  
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Gimnazijos veiklos informavimo bendruomenei ir/ar visuomenei tikslu – mokinių sukurtas 

kūrybinis darbas, kur užfiksuotas mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, apie mokinių veiklą sukurta 

filmuota medžiaga ir/ar nuotraukos, kur užfiksuotas mokinys.  

Mokinių pagyrimo Gimnazijos internetinėje svetainėje tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė.  

Gimnazija tvarko mokinių asmens duomenis ir kitais apibrėžtais ir teisėtais tikslais, pvz., mokinių 

bylų archyvo tvarkymas.  

Gimnazijos  svarbaus  mokinių  patyčių  tikslu  –  vaizdo  duomenys,  susiję  su  fiziniais asmenimis 

naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones.  

Gimnazijoje tvarkomi mokinių asmens duomenys vidaus administravimo tikslu: mokinių 

duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas, slaptažodis, telefono Nr., gimimo data, klasė, lytis, 

foto nuotrauka, gyvenamosios vietos adresas, pilietybė, gimtoji kalba, programos kurso kartojimas;    

sveikatos duomenys: fizinio ugdymo grupė, regėjimo aštrumas, sveikatos duomenys dėl galimos 

alerginės reakcijos į aplinką ir/ar maistą, dėl neįgalumo;  

rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos;  

mokinių  tėvų  duomenys:  vardas,  pavardė,  asmens  kodas,  el.  paštas,  telefono  Nr., gyvenamosios 

vietos adresas, gimimo data.  

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS 

 

Mokinių,  tėvų  (globėjų)  asmens  duomenys,  kurie  yra  atitinkamų  dokumentų  (sutartys, 

įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų 

rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Kiti mokinių, tėvų 

(globėjų) asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga numatytiems tikslams pasiekti.  

Mokinių  registro  objekto  duomenys  yra  saugomi  Mokinių  registro  duomenų  bazėje. Mokinių 

registro objektui pakeitus ugdymosi/mokymosi įstaigą, Mokinių registro objekto duomenys atitinkamai yra 

priskiriami kitai ugdymosi/mokymosi įstaigai. Mokinių registro objektui išvykus iš mokyklos jo duomenys 

saugomi Registro duomenų bazėje.  

 

ASMENS DUOMENŲ KILMĖS ŠALTINIAI 

 

Priėmus naujus mokinius ir suformavus klases naujiems mokslo metams, duomenys apie mokinius  

į  mokinių  registrą  įvedami  iš  mokinio  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  gimnazijai  pateiktų dokumentų, 

nustatytos formos anketų: mokinio vardas, pavardė, asmens kodas – iš gimimo liudijimo ar kito asmens 

dokumento;  

gyvenama vieta, tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai ir pavardės – tiesiogiai iš duomenų objekto ar 

švietimo įstaigų;  

duomenys apie sveikatą – iš medicininių pažymų;  

duomenys apie specialiuosius ugdymosi poreikius – iš pedagoginės psichologinės tarnybos pažymų.  

  

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI 

 

Švietimo informacinių technologijų centras.   

Kauno savivaldybės administracijos švietimo skyrius.  

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba.  

Mokinių registras Švietimo valdymo informacinėje sistemoje.  

Informacinė sistema TAMO dienynas, Musudarzelis.  

Įstaigos pagal konkretų paklausimą įstatymų nustatytoms funkcijoms atlikti apibrėžtais ir  teisėtais 

tikslais.  

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ SUTIKIMAS TVARKYTI JŲ ASMENS DUOMENIS 



Asmens duomenų subjektai, t. y. mokiniai, kurių amžius daugiau kaip 16 metų (toliau mokinys), 

mokinių tėvai (vaiko tėvų pareigų turėtojas), kurių vaikų, besimokančių Gimnazijoje, amžius iki 16 metų 

(toliau – tėvai), sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštiškai, įskaitant elektroninėmis 

priemonėmis, pagal nustatytą formą (priedas), patvirtindami, jog sutinka, kad  jų  asmens  duomenys  

Gimnazijoje  būtų  tvarkomi  Kauno  Stepono  Dariaus  ir  Stasio  Girėno gimnazijos mokinių asmens 

duomenų tvarkymo taisyklėse nurodytais tikslais.  

Duomenų subjektas turi teisę bet  kuriuo metu  atšaukti savo sutikimą, jeigu jo  asmens duomenys 

tvarkomi neteisėtai. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki 

sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą.  

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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