
Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo 

 

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi duomenų valdytojo – Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos (toliau 

– Asociacija), juridinio asmens kodas 191615997, adresas Lakštingalų g. 7, Vilnius. 

 

Asociacija, vykdydama Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro 

(toliau – PKTC) funkcijas, tvarko jūsų asmens duomenis šiais tikslais: 

1. mokymų ir kitų profesinės kompetencijos tobulinimo priemonių organizavimui; 
2. metodinei pagalbai teikti, metodinei medžiagai platinti; 
3. gerosios socialinių paslaugų teikimo patirties sklaidai; 
4. socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijų tobulinimo poreikių analizei; 
5. naujienlaiškių siuntimui; 
6. informavimui apie PKTC vykdomus renginius ir įvykius; 
7. tinkamai komunikacijai palaikyti. 
 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra užpildyta registracijos forma ir sutikimas.   

 

Jūs patvirtinate, kad jums yra žinomos jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme. 

 

Jūs esate informuotas, kad turite šias duomenų subjekto teises: teisę žinoti (būti informuotam) apie savo 

asmens duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; teisę reikalauti ištaisyti 

savo asmens duomenis; teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“); teisę apriboti 

savo asmens duomenų tvarkymą; teisę į duomenų perkėlimą.  

 

Asociacija gali teikti jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai būtina PKTC funkcijoms vykdyti, laikantis Europos 

Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. 

Informacija apie jus gali būti teikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, 

administracinių ir informacinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, elektroninio pašto, duomenų 

saugyklų ir pan), PKTC audituojančioms bendrovėms ir (ar) valstybės institucijoms. Informacija už Europos 

ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) 

nėra perduodama. 

 

Tvarkomi duomenys bus saugomi 12 mėnesių po PKTC veiklos pabaigos. Pasibaigus šiam terminui, asmens 

duomenys bus sunaikinti įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio 

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

kad jūsų kontaktiniai duomenys būtų panaikinti, ištaisyti ar papildyti PKTC duomenų bazėje, prašome 

informuoti el.paštu info@lsda.lt 

 

Jūs atsakote už pateiktų duomenų teisingumą.  

 

Dėl savo kaip duomenų subjekto teisių pažeidimo galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją 

(VDAI), A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.  

 

 

 

mailto:info@lsda.lt


Duomenų privatumo pranešimas apie filmavimą ir fotografavimą PKTC renginių metu 

 

Duomenų tvarkymo operacijos: 

- fotografavimas, filmavimas, garso įrašymas PKTC renginių metu ir įrašų išsaugojimas saugykloje, prie 

kurios turi prieigą tik PKTC projekto vykdytojai; 

- nuotraukų su Jūsų atvaizdu publikavimas internete (PKTC svetainėje, socialinėje žiniasklaidoje, 

viešuose vaizdo įrašuose, informaciniuose biuleteniuose, naujienlaiškiuose ir pan.) arba jų 

naudojimas kuriant sklaidos priemones visuomenei. 

Duomenų tvarkymo tikslai: 

- prisiminimų apie laiką, praleistą PKTC renginiuose, įrašymas, nuotraukų bendrinimas su PKTC 

vykdytojais naudojant vidinius ryšio kanalus.  

- PKTC veiklos viešinimas,  visuomenės informavimas apie PKTC vykdomus renginius ir įvykius, 

tinkamos komunikacijos palaikymas. 

Teisėtas duomenų tvarkymo pagrindas pagal BDAR 

PKTC teisėtas interesas yra informuoti Lietuvos socialinių paslaugų srities darbuotojus apie PKTC vykdomus 

renginius, skleisti gerąją socialinių paslaugų teikimo patirtį ir vykdyti kitas Socialinių paslaugų srities 

darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro (toliau – PKTC) funkcijas. 

Medžiagos saugojimas 

Filmuota, fotografuota ar kitaip įrašyta medžiaga bus saugoma 12 mėnesių po PKTC veiklos pabaigos. 

Proceso aprašymas  

Kontaktiniuose renginiuose (mokymuose, konferencijose ir pan.) Jūs turėsite galimybę išreikšti savo sutikimą 

ar nesutikimą dėl filmavimo, fotografavimo, garso įrašų darymo. 

Dalyvaudami nuotoliniuose renginiuose (mokymuose, konferencijose ir pan.) jūs sutinkate dėl filmavimo, 

fotografavimo, garso įrašų darymo. Tai svarbu siekiant identifikuoti renginyje dalyvaujančius asmenis (t.y. 

kad į renginius nepakliūtų pašaliniai asmenys).  

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 


