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PATVIRTINTA 
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos“  
direktoriaus 
2020 m. gruodžio 1 d. Nr. V-179 

 
 

ŠIAULI Ų „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS 
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONI Ų APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (Toliau vadinama – Politika) reglamentuoja darbuotojų asmens duomenų rinkimo, 

naudojimo ir saugojimo principus, nustato darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais, gali 
susipažinti su darbuotojų asmens duomenimis.  

 
II SKYRIUS 
SĄVOKOS 

 
Atsakingas Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo pagal paslaugų ar kitą sutartį, išskyrus darbo sutartį. Progimnazijos paskirtas tvarkyti 

darbuotojų asmens duomenis; 
Progimnazija – Biudžetinė įstaiga, P. Višinskio g. 16, LT-77155 Šiauliai, tel. 866719366 el. juv.rast@gmail.com . Duomenys kaupiami ir 

saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190532139. 
Kitos šioje politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
 

III SKYRIUS  
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 
1. Progimnazija, tvarkydama darbuotojų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:  
1.1. Darbuotojų asmens duomenis Progimnazija tvarko tik teisėtiems ir šioje politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti;  
1.2. Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų;  
1.3. Progimnazijos darbuotojų asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;  
1.4. Progimnazija atlieka darbuotojų asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga darbuotojų asmens duomenų tvarkymo 

tikslams pasiekti;  
1.5. Darbuotojų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia 

tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.  
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VI SKYRIUS  
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI  

 
2. Darbuotojų asmens duomenis Progimnazija tvarko šiais tikslais:  
2.1. Vidaus administravimo tikslu (1Priedas );  
2.2. Progimnazijos kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui darbuotojų atrankos vykdymo tikslu (2 Priedas);  
2.3 Darbuotojų asmens anketų tvarkymo tikslu (3 Priedas);   
2.4. Tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti (4 Priedas);  
2.5 Bendruomenės ir visuomenės informavimo apie Progimnazijos veiklą ir bendruomenės narių pasiekimus tikslu (bendruomenės 

kūrybinių darbų, informacijos apie mokymosi pasiekimus, dalyvavimą renginiuose, nuotraukų, filmuotos medžiagos ir pan. skelbimas 
Progimnazijos internetiniame puslapyje, socialinio tinklo paskyroje) (5 Priedas); 

2.6 Svečių, apsilankiusių Progimnazijoje tikslu (6 Priedas); 
2.7 Skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo ir raštvedybos tvarkymo tikslu (7 Priedas); 
2.8. Tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti;  
3. Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais yra tvarkomi darbuotojų vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresai, 

gimimo datos, banko sąskaitų numeriai (darbuotojui sutikus), į kurias yra vedamas darbo užmokestis, socialinio draudimo numeris.  
4. Progimnazijos kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu yra tvarkomi darbuotojų asmens kodai, 

informacija apie darbuotojų šeimyninę padėtį.  
5. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu su darbuotojų sutikimu yra tvarkomi darbuotojų gyvenamosios vietos 

adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio pašto adresai.  
6. Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo tikslu darbdavys su darbuotojo sutikimu tvarko informaciją, susijusią su darbuotojo sveikatos būkle, 

kuri tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.  
7. Darbuotojų asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti.  
                                                                                                

V SKYRIUS 
DARDUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS 

 
8. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami iš darbuotojo pateikto asmens dokumento 

(asmens tapatybės kortelės ar paso).  
9. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, socialinio draudimo numeris, asmeninis 

kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas darbuotojui sutikus yra surenkami iš darbuotojo jam pateikus užpildyti nustatytos formos 
anketą.  

10. Darbuotojų asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra 
būtina atitinkamiems tikslams pasiekti.  
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11. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti darbuotojų asmens duomenis, laikosi konfidencialumo 
principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia 
informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus 
dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.  

12. Darbuotojų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi 
vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Kiti 
darbuotojų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga šioje tvarkoje numatytiems tikslams pasiekti. 
Atskirų darbuotojų asmens duomenų saugojimo terminus nustato Progimnazijos direktorius.  

 
 

VI SKYRIUS  
ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

 
13. Progimnazijos direktorius paskiria atsakingą asmenį, kuris užtikrina, kad darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisės būtų užtikrintos, 

tinkamai įgyvendinamos ir visa informacija būtų pateikiama tinkamai, laiku ir darbuotojams priimtina forma.  
14. Darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:  
14.1. Žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Darbdavys, rinkdamas darbuotojo asmens duomenis, privalo informuoti darbuotoją, 

kokius asmens duomenis darbuotojas turi pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios 
asmens duomenų nepateikimo pasekmės. Darbuotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti 
neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis. Darbuotojas taip pat gali nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys.  

14.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Darbuotojas turi teisę kreiptis į Progimnaziją su prašymu pateikti 
informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi.  

14.3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą.  
14.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi darbuotojo asmens duomenys. Darbuotojas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi 

jo asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų darbuotojo anketos ar kitų pildomų dokumentų skilčių, taip pat 
vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo.  

 
 
 

VII SKYRIUS  
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMON ĖS 

 
15. Prieigos teisės prie asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami Progimnazijos 

direktoriaus įsakymu.  
16. Progimnazija, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti 

asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.  
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17. Progimnazija užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam 
ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, 
kuriose nurodomi darbuotojų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.  

18. Progimnazijoje su darbuotojų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo įgalioti susipažinti su tokiais 
duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje politikoje numatytiems tikslams pasiekti.  

19. Progimnazija užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, 
priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens 
duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.  

20. Progimnazija imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, 
atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.  

21. Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumo priemonių patikimumu, jis turi kreiptis į tiesioginį savo vadovą, kad 
būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.  

                                                                                       
VIII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

22. Ši politika peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.  
23. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šia politika yra supažindinami elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis joje nustatytų 

įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis šioje politikoje nustatytais principais.  
24. Progimnazija turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią politiką. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra 

supažindinami elektroninėmis priemonėmis. 
 
 

________________________________________ 
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Šiaulių „Juventos“ 
progimnazijos asmens 
duomenų tvarkymo taisyklių  
1 Priedas  
 

                                     ŠIAULI Ų „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMEN Ų SĄRAŠAS   
VIDAUS ADMINISTRAVIMO TIKSLU  

 

Duomenų  subjektų 
grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens duomenys  Duomenų gavėjai ir  
gavėjų grupės  

Duomenų  saugojimo 
terminas  

Šiaulių „Juventos” 
progimnazijos esami 
ir buvę darbuotojai 
 

LR Darbo kodeksas,  
LR  Švietimo 
įstatymas  ir 
 kiti įstaigos  kaip 
darbdavio 
 pareigas bei darbo 
teisinius santykius 
reglamentuojantys  
teisės aktai, darbo  
sutartis 

Šiaulių „Juventos” progimnazijos esamų ir buvusių 
darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens 
kodas, gimimo data, asmens socialinio draudimo 
numeris, pilietybė, adresas, telefono numeris, 
elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, 
pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į 
pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie atostogas, 
duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, 
kompensacijas, pašalpas, banko sąskaitų numeriai, 
informacija apie dirbtą laiką, informacija apie 
skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus 
darbus ir užduotis, gyvenimo aprašymas, duomenys 
apie išsilavinimą, diplomo kopija, duomenys apie 
mokymus, kvalifikacijos atestatų kopijos, paso arba 
asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, 
dokumentą išdavusi įstaiga, pasinės nuotraukos, 
šeimyninė padėtis, santuokos (jei dokumentai išduoti 
kita pavarde), mirties (mirus darbuotojui arba jo 
artimiesiems) išrašai, darbuotojo teistumo (neteistumo) 
pažyma, bei kiti asmens duomenys, kuriuos įpareigoja 
tvarkyti Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės 
aktai. 

Šiaulių „Juventos” 
progimnazija  
  
Valstybinio socialinio 
draudimo fondo  
valdyba  
  
Valstybinė mokesčių 
inspekcija prie  
Lietuvos Respublikos  
finansų ministerijos  
  
ŠMM ITC  
  
NEC  
Šiaulių  miesto 
savivaldybė  
  
Kvalifikacijos kėlimo  
institucijos  
  
BĮ Biudžetinių įstaigų 
buhalterinė apskaita 

Saugojimo terminai yra 
numatyti:  
Lietuvos vyriausiojo 
archyvaro 2018 m. gegužės 
10 d. įsakymu Nr. VE-29 
patvirtintoje Bendrųjų 
dokumentų saugojimo  
terminų rodyklėje;  
  
Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto 
ministro  
2019 m. gruodžio 18 d. 
įsakymu Nr. V-1511 
patvirtintoje Ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, bendrojo 
ugdymo, kito vaikų 
neformaliojo ugdymo 
švietimo programas 
vykdančių švietimo įstaigų 
veiklos dokumentų 
saugojimo terminų 
rodyklėje. 
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Šiaulių „Juventos“ 
progimnazijos  asmens 
duomenų tvarkymo taisyklių 
2 Priedas  
 

                    ŠIAULI Ų „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMEN Ų SĄRAŠAS   

DARBUOTOJŲ ATRANKOS VYKDYMO TIKSLU  

  
 
 
 
                                                                                           
 
 

Duomenų  subjektų 
grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens duomenys  Duomenų gavėjai ir  
gavėjų grupės  

Duomenų  saugojimo 
terminas  

Kandidatai 
pageidaujantys 
įsidarbinti  Šiaulių 
„Juventos” 
progimnazijoje, 
praktikantai  

Duomenų subjekto 
sutikimas, praktinio 
mokymo sutartis  

Kandidatų pageidaujančių įsidarbinti Šiaulių 
„Juventos”  progimnazijoje, praktikantų asmens 
duomenys:  
Vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės 
kortelės (paso) numeris, gyvenamosios vietos 
adresas, gimimo data, amžius, telefono numeris, 
elektroninio pašto adresas, gyvenimo aprašymas, 
duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, darbo 
patirtį.  

Informacija  kitiems 
gavėjams 
neperduodama.  

1 (vieneri) metai nuo 
sutikimo gavimo;  
  
Praktinio mokymo 
sutartis saugoma 3 (tris) 
metus po sutarties  
pasibaigimo 
vadovaujantis Lietuvos 
vyriausiojo archyvaro 
2018 m. gegužės 10 d. 
įsakymu Nr. VE-29 
patvirtintos Bendrųjų 
dokumentų saugojimo 
terminų rodyklės 5.38 p.   
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Šiaulių „Juventos“ 
progimnazijos  asmens 
duomenų tvarkymo taisyklių  
3 Priedas  
 

 ŠIAULI Ų „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJ Ų ASMENS ANKETŲ TVARKYMO 
TIKSLU   

 

 
                                                                                                               

                                                                                                                      

Duomenų  
subjektų grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens duomenys  Duomenų gavėjai ir 
gavėjų grupės  

Duomenų saugojimo 
terminas  

Darbuotojai  Švietimo įstatymas 
ir kiti įstaigos 
veiklą 
reglamentuojantys 
teisės aktai.  

Darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, 
asmens kodas, asmens tapatybės kortelės (paso)  
duomenys, socialinio draudimo pažymėjimo 
numeris, išsilavinimo dokumentų kopijos, 
kvalifikacinės kategorijos dokumentų kopijos, 
turimo neįgalumo procentai (pildo neįgalieji) ir 
kiti duomenys,  gyvenamoji vieta, telefono 
numeris, elektroninio pašto adresas,  asmens 
kuriam pranešti atsitikus nelaimei ar ypatingu 
atveju vardas, pavardė, telefonas.  

Informacija kitiems 
gavėjams 
neperduodama.  

5 (penki) metai baigus 
mokyklą vadovaujantis  
Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto 
ministro  
2019 m. gruodžio 18 d. 
įsakymu Nr. V-1511 
patvirtintoje Ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, bendrojo 
ugdymo, kito vaikų 
neformaliojo ugdymo švietimo 
programas vykdančių švietimo 
įstaigų veiklos dokumentų 
saugojimo terminų rodyklėje. 
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Šiaulių „Juventos“ 
progimnazijos  asmens 
duomenų tvarkymo taisyklių  
4 Priedas  
 

                 ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMEN Ų SĄRAŠAS   
            TINKAMOS KOMUNIKACIJOS SU DARBUOTOJAIS NE DARBO METU ALAIKYMO TIKSLU  

              
 

                                                                                         

 
 
 

Duomenų  subjektų 
grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens duomenys  Duomenų gavėjai ir  
gavėjų grupės  

Duomenų  saugojimo 
terminas  

Šiaulių 
„Juventos” 
progimnazijos 
esami 
darbuotojai  

Darbuotojo 
sutikimas  

Šiaulių „Juventos” progimnazijos darbuotojų 
asmens duomenys: asmeninis telefonas, asmeninis 
elektroninis paštas.  
  

Informacija  kitiems 
gavėjams 
neperduodama.  

Iki darbo santykių su  
Šiaulių „Juventos” 
progimnazija pabaigos, 
išskyrus jei šie 
duomenys pateikti 
darbuotojo asmens 
byloje – 10  
(dešimt) metų pasibaigus 
darbo santykiams 
vadovaujantis Lietuvos 
vyriausiojo archyvaro 
2018 m. gegužės 10 d. 
įsakymu Nr. VE-29 
patvirtintos Bendrųjų 
dokumentų saugojimo 
terminų rodyklės 7.2 p.   
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Šiaulių „Juventos“ 
progimnazijos   
asmens duomenų tvarkymo 
taisyklių                                                                                                                    
5 Priedas  
 

ŠIAULI Ų „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMEN Ų SĄRAŠAS   

BENDRUOMENĖS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE ŠIAULI Ų „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS VEIKL Ą IR 
BENDRUOMENĖS NARIŲ PASIEKIMUS TIKSLU  

                                                      

                                                                                    

 

 

Duomenų  subjektų 
grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens duomenys  Duomenų gavėjai ir  
gavėjų grupės  

Duomenų  saugojimo 
terminas  

Šiaulių „Juventos” 
progimnazijos  
bendruomenės  
nariai  

Duomenų  subjekto 
sutikimas  

Bendruomenės narių asmens duomenys: 
darbuotojų, mokinių, jų tėvų (globėjų), kitų 
bendruomenės narių vardas, pavardė, kūrybiniai 
darbai, informacija apie pasiekimus, dalyvavimą 
renginiuose, nuotrauka, vaizdo medžiaga, kurioje 
užfiksuotas Duomenų subjektas  
  

Šie duomenys, esantys 
Duomenų subjekto 
sutikimui, gali būti 
skelbiami Šiaulių 
Juventos 
progimnazijos 
internetiniame 
puslapyje, socialinio 
tinklo  paskyroje, 
skelbimų  lentoje,  
žiniasklaidoje,  
mokytojų  tarybos 
posėdžių metu  

Ne ilgiau nei to reikalauja 
duomenų tvarkymo  
tikslai  
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Šiaulių „Juventos“ 
progimnazijos      asmens 
duomenų tvarkymo taisyklių 
6 Priedas  
 
 

                                                   ŠIAULI Ų „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMEN Ų SĄRAŠAS   

SVEČIŲ, APSILANKIUSI Ų ŠIAULI Ų „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOJE, REGISTRACIJOS TIKSLU   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 

Duomenų  subjektų 
grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens duomenys  Duomenų gavėjai ir  
gavėjų grupės  

Duomenų  saugojimo 
terminas  

Šiaulių „Juventos” 
progimnazijos 
svečiai  

Apsilankiusio 
asmens sutikimas  

Šiaulių „Juventos” progimnazijos svečių asmens 
duomenys, kuriuos pateikia patys svečiai: vardas, 
pavardė  
  

Informacija  kitiems 
gavėjams 
neperduodama  

1 (vieneri) metai nuo 
paskutinio įrašo žurnale  
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Šiaulių „Juventos“ 
progimnazijos      asmens 
duomenų tvarkymo taisyklių 
7 Priedas  
 

ŠIAULI Ų „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS SKUND Ų, PRAŠYMŲ IR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR 
RAŠTVEDYBOS TIKSLU  

  

  

 
 

Duomenų  subjektų 
grupė  

Teisinis pagrindas  Tvarkomi asmens duomenys  Duomenų gavėjai ir  
gavėjų grupės  

Duomenų  saugojimo 
terminas  

Šiaulių „Juventos” 
progimnazijai 
skundą, prašymą ir 
pranešimą pateikę 
asmenys  

LR Švietimo 
įstatymas ir kiti 
teisės aktai, 
įpareigojantys įstaigą 
nagrinėti skundus, 
prašymus ir 
pranešimus  

Šiaulių „Juventos” progimnazijai skundą, prašymą 
ir pranešimą pateikusių asmenų duomenys: 
vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, 
adresas, telefono numeris, elektroninio pašto 
adresas, skunde, prašyme ar pranešime nurodyta 
informacija, skundo, prašymo ar pranešimo 
nagrinėjimo rezultatas, įstaigos atsakymo data ir 
numeris, skundo, prašymo ar pranešimo, 
nagrinėjimo metu gauta informacija.  

Teismui, prokuratūrai, 
ikiteisminio  tyrimo 
įstaigoms bei kitoms 
institucijoms,  
turinčioms teisinį 
pagrindą nagrinėti 
skunde, prašyme ir 
pranešime nurodytą 
klausimą.  

1 (vieneri) metai įstaigai 
priėmus sprendimą 
vadovaujantis Lietuvos 
vyriausiojo archyvaro 
2018 m. gegužės 10 d. 
įsakymu Nr. VE-29 
patvirtintos Bendrųjų 
dokumentų saugojimo 
terminų rodyklės 5.30 p.  
  


