
INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE  KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRE VILNIAUS

MOKYTOJŲ NAMAI

Šis pranešimas taikomas sutartis su Viešąja įstaiga kultūros ir švietimo centru Vilniaus
mokytojų namai sudariusių įmonių, įstaigų, organizacijų – juridinių asmenų darbuotojų,
įgaliotinių ar kitų atstovų, taip pat kitų sutarčiai vykdyti pasitelktų trečiųjų asmenų asmens
duomenų tvarkymui.

Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, įgyvendindama asmens
duomenų tvarkymo skaidrumo ir sąžiningumo principą bei vadovaudamasi 2016 m. balandžio
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 13 ir 14
straipsniais, teikia Jums informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

Šiuo pranešimu informuojame Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Viešojoje įstaigoje
kultūros ir švietimo centre Vilniaus mokytojų namai“, juridinio asmens kodas 191590768,
veikianti adresu Vilniaus g. 39, Vilnius LT-01119, el. p. info@kultura.lt (toliau – VMN), kuri
yra duomenų valdytoja.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISINIAI PAGRINDAI IR TVARKOMI
DUOMENYS

Atsižvelgiant į tai, kad Jūsų atstovaujamas juridinis asmuo yra sudaręs sutartį su VMN, VMN
minėtos sutarties vykdymo tikslu tvarkys Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę,
atstovaujamo juridinio asmens pavadinimą ir adresą, pareigas, telefono ryšio numerį,
elektroninio pašto adresą, sutarties sąlygas ir jos vykdymo duomenis, kitus būtinus duomenis).
Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų VMN interesų vykdyti ūkinę – komercinę veiklą
laikant, kad tvarkomi asmens duomenys yra būtini siekiant nurodyto intereso, susiję tik su
Jūsų darbine veikla, todėl Jūsų teisės ir interesai šiuo atveju nėra svarbesni už VMN interesus,
vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Šiuo tikslu Jūsų
asmens duomenys bus tvarkomi kol galios Jūsų atstovaujamo juridinio asmens ir VMN
pasirašyta sutartis ir 10 metų po sutarties pasibaigimo.
VMN gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais, kiek tai būtina VMN siekiant
teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų,
ieškinių ir siekiant teisėtų VMN interesų apsaugos. Asmens duomenys tvarkomi laikantis
Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje, o specialių kategorijų asmens duomenys – 9
straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų.

DUOMENŲ ŠALTINIAI

VMN tvarkys tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos gaus iš Jūsų atstovaujamo juridinio
asmens, sudariusio sutartį su VMN, arba iš Jūsų pačių.
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DUOMENŲ GAVĖJAI

Asmens duomenis VMN gali teikti Jūsų atstovaujamam juridiniam asmeniui, teisėsaugos
institucijoms, teismams, ginčus nagrinėjančioms valstybės institucijoms, kitiems asmenims,
kuriems teikti Jūsų asmens duomenis VMN įpareigoja teisės aktai.

VMN gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, teikiančius VMN techninę ir programinę įrangą bei
jos priežiūros ir palaikymo, duomenų centrų ir debesijos, turto priežiūros, renginių
organizavimo ir aptarnavimo, kitas paslaugas ar atlieka darbus, kuriems būtų teikiami Jūsų
asmens duomenys arba sudaroma galimybė susipažinti su Jūsų asmens duomenimis. Minėti
duomenų tvarkytojai, tvarkydami asmens duomenis, veikia VMN vardu ir pagal jo
nurodymus.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Dėl savo asmens duomenų Jūs  turite toliau nurodytas teises, įgyvendinamas Reglamento (ES)
2016/679 15-20 straipsniuose nustatyta apimtimi:

- Prašyti, kad VMN leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
- Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis ar papildyti neišsamius

duomenis;
- Prašyti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
- Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
- Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (tel. (8 5) 279 1445, el.

p. ada@ada.lt) ir / arba kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, jei manote, kad Jūsų
asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ar pažeidžiamos Jūsų teisės;

- Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant
teisėtų interesų, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f
punktu. Norėdami įgyvendinti šią teisę, nurodykite konkrečias su Jūsų atveju
susijusias priežastis.

Galite bet kada gauti šios informacijos kopiją. Visais klausimais dėl asmens duomenų
tvarkymo ir teisių įgyvendinimo turite teisę kreiptis į VMN aukščiau nurodytais kontaktais.
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