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          Sutarties priedas Nr. 1 

 

Naudojamų asmens duomenų paaiškinimas: 

 

1. Asmens duomenys naudojami tinkamam administravimui vykdyti: 

1.1.registruoti Mokinių registre,  

1.2.išrašyti mokinio pažymėjimą,  

1.3.išrašyti mokymosi pažymas, Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, Brandos atestatą ir 

priedą, mokymosi pasiekimų  pažymėjimą, padėką. 

1.4.rengti įsakymus mokymo tikslais, 

1.5.teikti informaciją tretiesiems asmenims: 

1.5.1. Nacionaliniam egzaminų centrui dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, 

brandos egzaminų, 

1.5.2. naudojamam elektroniniam dienynui dėl ugdymo proceso fiksavimo, 

1.5.3. kitoms įstaigoms teisės aktais numatytais atvejais. 

2. Kontaktiniai duomenys naudojami: 

2.1.informacijai pateikti; 

2.2.el. paštas registracijai el. dienyne ir nuotolinio mokymosi aplinkoje; 

2.3. mokinio telefono numeris naudojamas tais atvejais, kai yra poreikis suteikti skubią 

informaciją apie mokymosi proceso pasikeitimus, įstaigos veiklos pasikeitimus, 

ekstremaliąsias situacijas ir t.t. 

3. Išsilavinimo dokumentas reikalingas ugdymo tęstinumui. 

4. Mokinio asmens byla saugoma 3 metus po mokymosi baigimo. 

5.  Duomenys apie mokyklos baigimą saugomi: 

5.1.10 metų:  

5.1.1. Įsakymai mokinių klausimais. 

5.2. 25 metus: 

5.2.1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų protokolai ir jų registras; 

5.2.2. Įskaitų bei brandos egzaminų protokolai ir jų registras (sudarytiems iki 2010 m. – 50 

metų). 

5.3. 50 metų: 

5.3.1. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų apskaitos knygos; 

5.3.2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimų apskaitos knygos; 

5.3.3. Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos knygos; 

5.3.4. Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės. 

6. Mokinys ir nepilnamečio mokinio įstatyminiai atstovai pareiškia, kad:  

6.1. yra susipažinę su VSMC asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), 

patvirtintomis VSMC direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-232 (taisyklės viešai 

skelbiamos gimnazijos interneto svetainėje www.vsmc.lt); 

6.2. mokinys ir nepilnamečio mokinio įstatyminiai atstovai sutinka teikti VSMC savo asmens 

duomenis tikslais, nurodytais Taisyklėse; 

6.3. mokiniui ir nepilnamečio mokinio įstatyminiams atstovams yra žinoma, kad jie turi teisę bet 

kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jeigu jo (jų) asmens duomenys tvarkomi neteisėtai. Sutikimo 

atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, 

teisėtumui. 

 

http://www.vsmc.lt/

