
 

 

(Mokinių tėvų (kitų įstatyminių atstovų) sutikimo tvarkyti asmens duomenis forma) 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

                                                                                                                (data) 

    Vilkaviškis 

 

 Aš,                                                                                                                                  , 

                                        (mamos/tėvo, rūpintojo ar kito teisėto atstovo VARDAS, PAVARDĖ) 

                                                                                                                                                                                                                                       . 

(gyvenamoji vieta, telefono numeris, el. paštas) 

 Patvirtinu, kad esu susipažinęs(usi) su Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų 

subjektų teisių įgyvendinimu Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 

2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos darbuotojų, mokinių, 

mokinių tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo 

priemonių patvirtinimo“ bei 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-11.1. „Dėl Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnazijos mokinių, jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų), gimnazijos darbuotojų tvarkomų duomenų 

apimtis ir saugojimo terminus“.  

                  Laisva valia sutinku, kad mano sūnaus/dukters, globotinio/ atstovaujamo asmens 
                                                                                                               (reikalingą pabraukti) 

 
 

                                                                                                (VARDAS, PAVARDĖ) 

ir mūsų (tėvų) (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenis Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija  

(reikalingą pabraukti) 

tvarkytų šiose asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių patvirtinimu 

nurodytais tikslais. 

 

 

 Pastaba. Jūs turite teisę  pasidomėti kaip Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija tvarko Jūsų 

ir Jūsų vaiko asmens duomenis, teisėtai reikalauti šių duomenų pakeitimo, papildymo arba ištrynimo 

Jums prašant. 

 

 

                                                   (Parašas)                                            (Vardas, Pavardė) 

                                                                                                 (vieno iš tėvų (kito įstatyminio atstovo)  

  

                                                                                                                                               

 

 

PATVIRTINTA 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 

direktoriaus 2018 m. sausio 8 d.  

įsakymu Nr. V-11 



 

 

 

(Gimnazijos darbuotojo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis forma) 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

                                                                                                                (data) 

Vilkaviškis 

 

 

 Aš,                                                                                                                                  , 

                                        (VARDAS, PAVARDĖ) 

                                                                                                                                                                                                                                       . 

(gyvenamoji vieta, telefono numeris, el. paštas  arba užimamos pareigos gimnazijoje) 

 Patvirtinu, kad esu susipažinęs(usi) su Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų 

subjektų teisių įgyvendinimu Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 

2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos darbuotojų, mokinių, 

mokinių tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo 

priemonių patvirtinimo“. 

 Sutinku, kad mano asmens duomenis Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija tvarkytų šioje 

asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių patvirtinime nurodytais tikslais. 

 

 Pastaba. Jūs turite teisę  pasidomėti kaip Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija tvarko Jūsų 

asmens duomenis, teisėtai reikalauti šių duomenų pakeitimo, papildymo arba ištrynimo Jums prašant. 

 

 

                                                   (Parašas)                                            (Vardas, Pavardė) 

                                                                                                 

 

PATVIRTINTA 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 

direktoriaus 2018 m. sausio 8 d. 

įsakymu Nr. V-11 


