
 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 Priedas Nr. 11  
 

     PATVIRTINTA   

     Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

     direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. 

     įsakymu Nr. V-484  
 

KELMĖS „KŪLVERSTUKO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

KANDIDATO SUTIKIMAS 

 

Aš, _________________________________________________, gimimo 

data ____________________, pareiškiu, kad:  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis, juridinio asmens kodas 190113365, buveinė A. Mackevičiaus g. 21, 

86131 Kelmė (toliau – Įstaiga), el. paštas: labas@kulverstuko.lt , duomenų apsaugos pareigūno el. paštas 

info@kulverstuko.lt pateikiau teisingus savo asmens duomenis, kurie yra susiję su mano kvalifikacija, 

profesiniais gebėjimais ir/ar dalykinėmis savybėmis. Jei atrankos proceso metu aukščiau nurodyti duomenys 

keisis, įsipareigoju nedelsiant informuoti apie tai Įstaigą el. pašto adresu, nurodytu aukščiau.  

 Sutinku1  Nesutinku  

□  □  kad Įstaiga mano gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą mano 

pateiktą informaciją (vardas, pavardė, nuotrauka, išsilavinimas, gebėjimai, 

asmeninės savybės, darbo patirtis, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, 

asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas ir kt.) saugotų 

3 metus po dalyvavimo atrankoje dienos su tikslu pasiūlyti man darbą ateityje, jei 

mano kandidatūra nebūtų pasirinkta atrankos metu;  

□  □  kad Įstaiga, susisiektų su mano esamais darbdaviais su tikslu gauti informaciją apie 

mano informaciją apie mano kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines 

savybes (pvz., darbo rezultatus, santykius su ugdytiniais, jų tėvais ir/ar kolegomis, 

mano darbo įvertinimą ir pan., siekiant patikrinti mano kandidatūros tinkamumą 

(sutikimas galioja 3 metus);  

Esu informuotas, kad tvarkant asmens duomenis sutikimo pagrindu:  

• turiu teisę atsisakyti išreikšti savo sutikimą (-us) dėl aukščiau nurodytų asmens duomenų tvarkymo 

tikslų, kadangi mano sutikimas yra vienintelis teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis Įstaiga gali 

tvarkyti mano asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais; Įstaiga užtikrina, jog mano atsisakymas 

išreikšti sutikimą, nesukels man jokių neigiamų pasekmių; 

• tuo atveju, jei neišreikšiu savo sutikimo pasibaigus šiai darbo atrankai tvarkyti mano asmens duomenis, 

mano asmens duomenys bus ištrinti pasibaigus 1 metams po atrankos procedūros pabaigos; 

• man davus sutikimą tvarkyti mano asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais, aš turiu teisę bet 

kada atšaukti bet kurį savo duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, informuojant apie tai 

Įstaigą el. pašto adresu, nurodytu aukščiau. Esu informuotas, kad mano sutikimo atšaukimas nedaro 

poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, suprantu, kad 

iki sutikimo atšaukimo mano asmens duomenys tvarkomi šio sutikimo pagrindu.  

 

Esu informuotas, kad:  

Įstaiga kandidatų atrankos tikslu savo teisėto intereso2 (atrinkti tinkamą darbuotoją) pagrindu, gali atlikti 

žemiau nurodytą asmens duomenų tvarkymą, kuriam aš:  

 

1 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) 6 

straipsnio 1 dalies a) punktas  
2Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punktas 

  



 

 Prieštarauju1   Neprieštarauju    

             □                                    □                  tikrinti mano viešus profesinius socialinės žiniasklaidos tinklų  

profilius ir rinkti juose esančią informaciją, susijusią su  

kandidato pareigomis, siekiant patikrinti mano  

kandidatūros tinkamumą;  

        □                                   □                   susisiekti su buvusiais darbdaviais tikslu gauti informaciją apie 

mano kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines  

savybes (pavyzdžiui, darbo rezultatus, santykius su klientais 

ir/ar kolegomis, mano darbo įvertinimą ir pan.) (tokia informacija 

bus saugoma 3 darbo dienas po atrankos pabaigos  arba  

sprendimo nutraukti atranką).  

Esu informuotas, kad:  

• aš turiu teisę prašyti žodžiu, raštu ar elektroniniu paštu aukščiau nurodytais kontaktais, kad Įstaiga: (i) 

man leistų susipažinti su Įstaigoje mano tvarkomais asmens duomenimis, t. y. su asmens duomenimis, 

kuriuos Įstaiga surinko apie mane šiame įdarbinimo procese; (ii) ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų 

mano asmens duomenų tvarkymą; (iii) suteiktų man teisę į duomenų, kuriuos aš pateikiau susistemintu, 

įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir kurie tvarkomi sutikimo pagrindu, 

perkeliamumą; ir/ar (iv) nutrauktų mano asmens duomenų tvarkymą, man įgyvendinus teisę 

prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, nebent Įstaiga įrodo turinti viršesnes įtikinamas teisines 

priežastis, arba egzistuoja Įstaigos siekis pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; daugiau 

informacijos apie teisių įgyvendinimą galiu rasti Įstaigos Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo 

tvarkoje ir Privatumo politikoje, skelbiamose internete adresu www.kulverstuko.lt ;  

• Įstaiga įsipareigoja į mano raštiškus prašymus atsakyti nepagrįstai nedelsdama ir ne vėliau kaip per 

vieną mėnesį (išimtiniu atveju terminas pratęsiamas dar dviem mėnesiais, bet kuriuo atveju 

informuojant apie tokį pratęsimą ne vėliau kaip mėnesį);   

• jei manysiu, kad Įstaiga netinkamai ir/ar neteisėtai tvarko mano asmens duomenis, turiu teisę kreiptis 

tiek į pačią Įstaigą, tiek pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 

Vilnius, www.vdai.lrv.lt, tel. (8 5) 271 28 04, 279 1445);  

• mano duomenų gavėjai bus IT paslaugas teikiančios bendrovės ir kiti paslaugų teikėjai, su kuriais 

pasirašomos duomenų tvarkymo sutartys;  

• šis sutikimas ir jame nurodyti mano asmens duomenys teisėto intereso2 –  teisinių reikalavimų gynimo 

– pagrindu, bus saugomas 3 metus nuo einamųjų metų, kuriais baigtas asmens duomenų   tvarkymas 

ar (ir) įgyvendintos (atsisakyta įgyvendinti) duomenų subjektų teises dėl šiame susitikimu nurodyto 

asmens duomenų tvarkymo, pabaigos.  

                                                                                                                            

_______________________________________________________________________________________  

                          (parašas)                                                                        (data, vardas ir pavardė)  

 
1 Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1 dalis 
2 BDAR 6 straipsnio 1 dalies  f) punktas  

  


