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(Pretendento būti kandidatu į Vilniaus kolegijos direktorius sutikimo dėl asmens duomenų 

tvarkymo forma) 

 

PRETENDENTO BŪTI KANDIDATU Į VILNIAUS KOLEGIJOS DIREKTORIUS 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Aš,_______________________________________________________________________, 

(asmens vardas, pavardė, gimimo data) 

sutinku ir esu informuotas (-a), kad: 

1. VšĮ Vilniaus kolegija (toliau – Kolegija) gautų ir tvarkytų toliau išvardytus mano asmens 

duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento 

numeris, parašas, nuotrauka, gyvenamosios vietos duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas, išsilavinimo dokumentuose esantys duomenys, lietuvių ir vienos iš trijų Europos Sąjungos 

kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimo lygį patvirtinančiuose dokumentuose esantys 

duomenys, pedagoginę ir vadybinę patirtį patvirtinančiuose dokumentuose esantys duomenys, 

darboviečių duomenys ir duomenys susiję su visuomenine veikla. 

2. Išvardyti asmens duomenys būtų tvarkomi Kolegijos direktoriaus rinkimų vykdymo tikslu. 

3. Su išvardytais asmens duomenimis būtų atliekami šie tvarkymo veiksmai: duomenų 

vertinimas ir analizavimas, prieigos prie duomenų suteikimas Kolegijos akademinės tarybos ir 

Kolegijos tarybos nariams, duomenų anketoje pateiktos informacijos ir asmens duomenų (išskyrus 

gimimo datą ir kontaktinius duomenis) skelbimas viešai Vilniaus kolegijos interneto svetainėje. 

4. Asmens duomenys būtų gaunami iš: manęs. 

5. Kolegija duomenis tvarkys teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikydamasi teisės aktų nustatytų 

reikalavimų, tik šiame sutikime nustatytais tikslais. 

Kolegija naudoja įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdama 

apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų 

tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias 

apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Vis dėlto  

informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks 

informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika. 

6. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, tvarkomiems pagal šį sutikimą, prašome pranešti apie 

tai Kolegijai. 

7. Sutikimo galiojimo terminas – iki 2023-05-31. 

8. Duomenų valdytojas–Kolegija, Saltoniškių g. 58-1, LT-08105 Vilnius, el. pašto adresas 

viko@viko.lt; 

9. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas dap@viko.lt, adresas 

Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius – laišką adresuokite Kolegijos duomenų apsaugos pareigūnui. 

10. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – šiame sutikime nurodytų Jūsų asmens duomenų 

tvarkymo teisinis pagrindas yra šis sutikimas. 

11. Jūsų asmens duomenys, surinkti šio sutikimo pagrindu, gali būti perduoti: 

11.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., 

informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų 

kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia 

apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo 

administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas); 
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11.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato 

teisės aktų reikalavimai; 

11.3. kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo. 

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu 

neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į 

trečiąsias valstybes. 

12. Žinau, kad turiu šias teises: teisė prašyti, kad būtų leista susipažinti su duomenimis ir 

juos ištaisyti arba ištrinti, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė nesutikti, kad duomenys būtų 

tvarkomi, taip pat teisė į duomenų perkeliamumą. Šias teises galiu įgyvendinti teisės aktų nustatyta 

tvarka. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Kolegijai turi būti pateikti raštu (įskaitant teikiamus 

elektroniniu formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei 

duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį 

dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei 

prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų 

nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai 

dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį 

dokumentą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas pateikiamas elektroniniu paštu, jis 

turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

Iškilus klausimų dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kolegijoje maloniai prašome 

kreiptis į Kolegijos duomenų apsaugos pareigūną 9 punkte nurodytais kontaktais. 

13. Žinau, kad turiu teisę bet kada atšaukti šį sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį 

asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro 

poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.  

14. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Šis sutikimas ir jame nurodyti mano asmens 

duomenys yra saugomi trejus metus nuo sutikimo atšaukimo arba jo galiojimo termino pabaigos arba 

nuo Kolegijos sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų sutikime nustatytais tikslais priėmimo 

dienos. Asmens duomenys surinkti šio sutikimo pagrindu tvarkomi ir saugomi visą Kolegijos 

direktoriaus rinkimų proceso laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 1 metus po rinkimų pabaigos ir šiam 

laikotarpiui pasibaigus naikinami. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra 

naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar 

kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, 

civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu 

atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, 

ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. 

16. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Duomenys nebus naudojami automatizuotiems 

sprendimams priimti mano atžvilgiu, įskaitant profiliavimą. 

17. Žinau, kad turiu teisę skųsti. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome 

pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis 

tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų 

nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą 

priežiūros institucijai, kuri Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. 

Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 212 7532; el. paštas: ada@ada.lt).  

 

 

______________________                                                                    _______________________________ 
                           (data)                                                                                                                                              (vardas, pavardė, parašas) 
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