
Darbuotojų, auklėtinių ir jų teisėtų atstovų  

asmens duomenų saugojimo aprašo 1 priedas 

 

DARBUOTOJO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

20__-__-__ 

Šiauliai 

 
Aš _________________________________________________________________ 

                                                               vardas, pavardė 

1. SUTINKU, kad Viešoji įstaiga Šiaulių krepšinio akademija „Saulė“ (toliau –  Krepšinio  

akademija) gautų ir tvarkytų, perduotų, saugotų mano asmens duomenis šiais tikslais:  

                            

                              SUTIKIMĄ pažymėkite kryželiu  X      (pvz.        ) 

o Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo  

ministerijos gautų ir tvarkytų, saugotų, perduotų šiuos mano asmens duomenis: vardą ir pavardę, gimimo datą, 

darbovietės pavadinimą, darbo sutarties sudarymo (nutraukimo) datą, socialinio draudimo pažymėjimo numerį, 

apskaičiuotą darbo užmokestį. 

o Atliekant bankinius pavedimus, išmokas. 

Krepšinio akademija perduoda banko valdytojui ir tvarko šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, sąskaitos 

nr., darbo užmokestį bei kitas išmokas. 

       

o Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, apskaitos ir duomenų valstybės institucijoms  

teikimo tikslais yra tvarkomi darbuotojų asmens duomenys: vardai, pavardės, asmens ar kiti identifikaciniai kodai, 

socialinio draudimo numeriai, kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai ir asmeninio 

elektroninio pašto adresai), duomenys apie šeiminę padėtį ir nepilnamečius vaikus.  

o Komunikacijos (perduodant, siunčiant informaciją) tikslais. 

Krepšinio akademija perduoda, tvarko šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono nr., el. pašto adresą, gyvenamosios 

vietos adresą. 

 

                      2. SUTINKU, kad Viešoji įstaiga krepšinio akademija „Saulė“ naudotų, talpintų, viešintų   

nuotraukas, filmuotą medžiagą, sukurtą krepšinio varžybų ir kitų renginių metu, šiais tikslais: 

 

                                       SUTIKIMĄ pažymėkite kryželiu X               

o VšĮ krepšinio akademijos „Saulė“ socialinių tinklų paskyrose. 

o VšĮ krepšinio akademijos „Saulė“ oficialioje internetinėje svetainėje.  

o Žiniasklaidoje, kurioje viešinama Krepšinio akademijos veikla. 

o Reklaminėje Krepšinio akademijos medžiagoje, kuri viešinama, pristatoma  

Krepšinio akademijos veikla. 

o Spausdintose reklaminėse skrajutėse, kurios viešinamos Šiaulių mieste. 

 

Papildomai pildo tik krepšinio treneriai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktorius. 

o   Pildant Švietimo ir mokslo institucijų registro Mokinių registrą, Pedagogų registrą. 

Krepšinio akademija perduoda Švietimo ir mokslo institucijų registro Mokinių registrui ir Pedagogų registrui bei 

tvarko šiuos duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, mokslo baigimo 

dokumentus, darbo stažą, darbovietės pavadinimą, darbo krūvį. 

o Pildant Elektroninę duomenų apskaitos sistemą. 

Krepšinio akademija perduoda Elektroninės duomenų apskaitos sistemos valdytojui ir tvarko šiuos duomenis: 

vardą, pavardę, elektroninės kortelės nr. 

o Pildant krepšinio akademijos buhalterinę apskaitos sistemą FINA‘s. 

Krepšinio akademija perduoda Elektroninės duomenų apskaitos sistemos valdytojui ir tvarko šiuos duomenis: 

vardą, pavardę, asmens kodą, socialinio draudimo numerį, banko sąskaitos nr., darbo užmokestį. 

o Teikiant tarifikacinei komisijai tarifikacinį lapą-protokolą, grupių sąrašus. 

Krepšinio akademija perduoda, tvarko šiuos duomenis: vardą, pavardę, kvalifikacijos laipsnį (kategorija), darbo 

krūvį.  

________________________                          __________________________________ 

                                       parašas)                                                                     (vardas, pavardė)    


