
Vilniaus lopšelio -darželio 
,,Geniukų kalvė’’ 

Ugdytinių ir jų tėvų (kitų 
įstatyminių atstovų)  

asmens duomenų tvarkymo 
taisyklių  

Priedas Nr. 3 
 
 
SUSITARIMAS DĖL MOKINIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDRUOMENĖS 

IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE VILNIAUS LOPŠELIO -DARŽELIO 
,,GENIUKŲ KALVĖ‘‘ VEIKLĄ TIKSLU 

 

20 ___ m. _________________ d. 
                           Vilnius  
 

1. Susitarimo šalys: 

Ugdytinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai)  _____________________________________________  
                               (vardas, pavardė)  
 ______________________________________________  
                               (vardas, pavardė) 

Kita šalis: 
Vilniaus ,,Geniukų kalvė“ (toliau – darželis), atstovaujama direktoriaus(-ės) Dianos Peteraitienės 
 
2. Susitarimo objektas.  

Udytinio asmens duomenų tvarkymas bendruomenės ir visuomenės informavimo apie  įstaigos  

veiklą tikslu. 

3. Susitarimo turinys.  

3.1. Ugdytinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) pareiškia, kad: 

3.1.1. Ugdytinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) sutinka/nesutinka, kad: 

3.1.2.1. ugdytinis būtų fotografuojamas darželyje ar už jos ribų vykstant renginiams, netradicinio 

ugdymo pamokoms, išvykoms, sporto varžyboms, projektinei ir kitai ugdomajai veiklai 

______________ 
(taip/ne) 

3.1.2.2. ugdytinis būtų fotografuojamas grupinei grupės, visų darželio vaikų ir mokytojų nuotraukai 
______________ 

(taip/ne) 

3.1.2.3. ugdytinių grupės nuotraukos, padarytos darželyje ar už jo ribų, būtų skelbiamos darželio 
interneto svetainėje www.geniukukalve.lt, nenurodant vaikų vardų ir pavardžių 

______________ 
(taip/ne) 

 

3.1.2.4. ugdytinių grupės nuotraukos, padarytos darželyje ar už jo ribų, būtų skelbiamos įstaigos  

leidiniuose (lankstinukuose, knygose, el.laikraštyje ir pan.) 

______________ 
(taip/ne) 

3.1.2.5. grupinės darželio vaikų nuotraukos būtų skelbiamos darželio bendrosiose erdvėse 

(koridoriuose) 



______________ 
(taip/ne) 

3.1.2.6. ugdytinio tėvams (kitiems įstatyminiams atstovams) yra žinoma, kad jie turi teisę bet kuriuo 

metu atšaukti šį savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų 

tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

3.2. Darželis  įsipareigoja: 

3.2.1. darželio interneto svetainėje, leidiniuose skelbti tik tas vaikų nuotraukas, kurios nežemina jų 

asmens garbės ir orumo ir yra susijusios su ugdytinio  veikla įstaigoje; 

3.2.2. atsižvelgiant į  ugdytinio tėvų (kitų įstatyminių atstovų) išreikštą valią, pašalinti iš darželio 

interneto svetainės, nepageidautinas nuotraukas; 

 
Susitarimo šalių parašai: 
 
 
Ugdytinio(-ės) tėvai (kiti įstatyminiai atstovai)  
__________________________________   _______________ 
                  (vardas, pavardė)          (parašas) 
__________________________________   _______________ 
                  (vardas, pavardė)          (parašas) 
 
 
Vilniaus lopšelio – darželio ,,Geniukų kalvė”   direktorė 
__________________________________   _______________ 
                  (vardas, pavardė)          (parašas) 
 
 
 
 
 
Susitarimas saugomas ugdytinio asmens byloje. 
 


