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Klaipėda 

 

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

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

judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu, 

t  v  i  r  t  i  n  u   pareigybių, įgaliotų tvarkyti asmens duomenis, sąrašą: 

Pareigybė Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys 

Pavaduotojas ugdymui Mokinių asmens bylų, 

žurnalų, elektroninio dienyno 

pildymo, pažymėjimų ir 

pažymų išdavimo, moksleivių 

krepšelio paskaičiavimo, 

specialiojo ugdymo 

komisijos, Vaiko gerovės 

komisijos darbo 

organizavimo ir vykdymo, 

mokinių pasiekimų 

patikrinimo ir pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikrinimo organizavimo ir 

vykdymo, neformalaus 

švietimo veiklos 

organizavimo, nemokamo 

maitinimo organizavimo, 

mokyklos nelankančių 

moksleivių apskaitos, 

moksleivių ir pedagogų 

registrų tvarkymo, duomenų 

perdavimo KELTAS sistemos 

administravimo, konkursų ir 

renginių Mokykloje ir už jos 

ribų organizavimo ir 

vykdymo, vidaus 

administravimo. 

Mokinių, jų tėvų (ar globėjų) 

vardai, pavardės, asmens kodai 

arba gimimo datos, gyvenamoji 

vieta, telefono numeris, el. pašto 

adresas, mokslo metai, asmens 

bylos numeris, įvertinimai, 

sutrikimai (specialieji 

poreikiai),  darbuotojo vardą, 

pavardę, pareigas, gyvenamosios 

vietos adresą, telefonu numerį, 

elektroninio pašto adresą, 

duomenys apie išsilavinimą. 

Mokytojas, auklėtojas Mokinių asmens bylų, 

žurnalų, elektroninio dienyno 

Mokinių, jų tėvų (ar globėjų) 

vardai, pavardės, asmens kodai 



pildymo, mokyklos 

nelankančių moksleivių 

apskaitos, konkursų ir 

renginių Mokykloje ir už jos 

ribų organizavimo ir 

vykdymo. 

 

ir gimimo datos, gyvenamoji 

vieta, telefono numeris, el. pašto 

adresas, mokslo metai, asmens 

bylos numeris, įvertinimai, 

sutrikimai (specialieji poreikiai). 

Raštinės administratorė Mokinių ir pedagogų registrų, 

elektroninio dienyno 

tvarkymo, pažymėjimų ir 

pažymų išdavimo, darbo 

sutarčių sudarymo. 

 

Mokinių, jų tėvų (ar globėjų) 

vardai, pavardės, asmens kodai 

arba gimimo datos, gyvenamoji 

vieta, telefono numeris, el. pašto 

adresas, mokslo metai, asmens 

bylos numeris, įvertinimai, 

sutrikimai (specialieji 

poreikiai),  darbuotojo vardą, 

pavardę, pareigas, gyvenamosios 

vietos adresą, telefonu numerį, 

elektroninio pašto adresą, 

duomenys apie išsilavinimą. 

Socialiniai pedagogai Mokinių asmens bylų, 

žurnalų, elektroninio dienyno 

pildymo, Vaiko gerovės 

komisijos darbo 

organizavimo ir vykdymo, 

nemokamo maitinimo 

organizavimo, mokyklos 

nelankančių moksleivių 

apskaitos, duomenų 

perdavimo KELTAS sistemos 

administravimo, konkursų ir 

renginių Mokykloje ir už jos 

ribų organizavimo ir 

vykdymo. 

Mokinių, jų tėvų (ar globėjų) 

vardai, pavardės, asmens kodai 

arba gimimo datos, gyvenamoji 

vieta, telefono numeris, el. pašto 

adresas, mokslo metai, asmens 

bylos numeris, įvertinimai, 

sutrikimai (specialieji poreikiai). 

Psichologai Mokinių asmens bylų, 

žurnalų, elektroninio dienyno 

pildymo, Vaiko gerovės 

komisijos darbo 

organizavimo ir vykdymo. 

Mokinių, jų tėvų (ar globėjų) 

vardai, pavardės, asmens kodai 

arba gimimo datos, gyvenamoji 

vieta, telefono numeris, el. pašto 

adresas, mokslo metai, asmens 

bylos numeris, įvertinimai, 

sutrikimai (specialieji poreikiai). 
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