
KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLOS  

INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.    Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos (toliau – Mokykla), juridinio asmens kodas 190983626, 

buveinės adresas Panevėžio g. 2, Klaipėda, tel. (8 46) 497893, faks. (8 46) 497893, el. p. 

klaipedosmedeine@gmai.com, yra Mokykloje tvarkomų asmens duomenų valdytojas, kuris 

užtikrina, kad asmens duomenys Mokykloje, Jums naudojantis mūsų interneto svetaine 

www.klaipedosmedeine.lt/ (toliau – svetainė), būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams 

taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

2.    Mokyklos svetainės privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja 

pagrindinius svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus 

bei tvarką. Privatumo politika gali būti keičiama be atskirto pranešimo ar įspėjimo. 

3.    Jūsų asmens duomenis Mokykla tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau 

– Reglamentas arba BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 

kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis. 

4.    Mokyklos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija: tel. +370  673 

35420, el. paštas liana.pareigiene@gmail.com. 

5.    Pagrindinės Privatumo politikoje vartojamos sąvokos: 

5.1.     Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra 

žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, 

tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos 

duomenys, interneto identifikatorius ir kt. 

5.2.    Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba 

netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis. 



5.3.    Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys 

(rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.). 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISĖTUMO SĄLYGOS 

6.    Mokykla per svetainę gautus Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir remiantis šiais 

pagrindais: 

6.1.     naujienlaiškių siuntimo ir informacijos apie Mokyklos veiklą pateikimo prenumerator iams 

tikslu tvarkome Jūsų pateiktą elektroninio pašto adresą ir IP adresą. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų 

sutikimu; 

6.2.     siekiant užtikrinti, kad galėtumėte naudotis svetaine, siekdami pagerinti svetainės veikimą 

ir naudojimąsi ja, tvarkome interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname 

slapukų pagalba. Šiuos duomenis tvarkome vykdant Mokyklai pavestas viešosios valdžio s 

funkcijas. 

7.    Norėdami užsisakyti naujienlaiškį, Jūs privalėsite Mokyklai pateikti savo el. pašto adresą, nes 

jo neturėdama, Mokykla naujienlaiškio Jums atsiųsti negalės. 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS 

8.    Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus : 

8.1.     Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;  

8.2.     teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.  

9.    Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų 

priežiūros įmonėms, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančioms įmonėms, duomenų 

saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens 

duomenis tvarko Mokyklos vardu ir pagal Mokyklos nurodymus. 

10.    Mokykla Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines 

organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai jį įpareigoja atlikti teisės aktai 

ar teismai. Naujienlaiškių siuntimo tikslu surinktų asmens duomenų Mokykla trečiajai valstybe i 

neperduoda. 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS 



11.    Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines 

asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar 

neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.  

12.    Jūsų duomenis naujienų prenumeratos užsakymo tikslu saugosime 10 (dešimt) metų arba kol 

atšauksite savo sutikimą gauti naujienlaiškius. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis 

saugosime slapuko galiojimo laikotarpiu. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus 

ištrinami taip, kad nebūtų galima jų atstatyti. 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS 

13.    Teisės aktų nustatyta tvarka Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę: 

13.1.    susipažinti su savo asmens duomenimis; 

13.2.    prašyti ištaisyti ar papildyti neteisingus ir netikslius asmens duomenis; 

13.3.    prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą; 

13.4.    prašyti perkelti Jūsų pateiktus asmens duomenis kitam duomenų valdytojui*; 

13.5.    prašyti ištrinti duomenis*; 

13.6.    nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu (tokiu atveju Jūs galite netekti galimybės 

naudotis mūsų svetainės turiniu); 

13.7.    pateikti skundą apie pažeidimą dėl asmens duomenų tvarkymo Mokyklai arba priežiūros 

funkcijas vykdančiai institucijai. 

* Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys Mokykloje tvarkomi 

naujienlaiškių siuntimo tikslu. 

14.    Prašymus ar klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu Mokyklai prašome 

pateikti adresu Panevėžio g. 2, Klaipėda, el. paštu klaipedosmedeine@gmail.com arba susisiekite 

su Mokyklos duomenų apsaugos pareigūnu. 


