
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje tvarkomi asmens duomenys 
ir asmens duomenų tvarkymo tikslai 

 
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis tvarko duomenų subjektų asmens duomenis 

žemiau nurodytais tikslais: 
1. prašymą, skundą lopšeliui-darželiui pateikusio asmens duomenis prašymų ar 

skundų nagrinėjimo tikslu; 
2. asmens, besikreipiančio į lopšelį-darželį dėl pažymos apie darbo stažą ir (arba) 

draudžiamąsias pajamas pensijai skirti (toliau – pažyma), kitų dokumentų, kuriais patvirtinami 
juridiniai faktai, išdavimo, asmens duomenis pažymų išdavimo, kitų dokumentų, kuriais 
patvirtinami juridiniai faktai, išdavimo ir jų nagrinėjimo tikslu; 

3. asmenų, atvykusių į lopšelį-darželį, asmens duomenis asmenų aptarnavimo (kai į 
lopšelį-darželį atvyksta interesantas) tikslu; 

4. dėstytojų, lopšelio-darželio darbuotojų asmens duomenis mokymų organizavimo 
tikslu; 

5. vaizdo duomenys viešosios tvarkos užtikrinimo, lopšelio-darželio darbuotojų, kitų 
asmenų, kurie lankosi lopšelyje-darželyje, gyvybės, sveikatos, teisių ir laisvių, bei jų ir lopšelio-
darželio turto apsaugojimo tikslu; 

6. lopšelio-darželio darbuotojų asmens duomenis vidaus administravimo (personalo 
valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo, civilinio 
mobilizacinio personalo sąrašų sudarymo ir tvarkymo, vidaus auditų atlikimo, mobiliojo parašo 
išdavimo), vidinės komunikacijos užtikrinimo, darbuotojų suvokimo apie karjeros perspektyvas ir 
galimybes lopšelyje-darželyje didinimo, darbuotojų motyvacijos ir įsitraukimo didinimo, 
darbuotojų būrimosi į bendraminčių grupes skatinimo, tarpusavio santykių ir lopšelio-darželio 
bendruomeniškumo stiprinimo tikslais; 

7. studentų, atliekančių praktiką lopšelyje-darželyje, asmens duomenis, stažuotojų ar 
savanorių asmens duomenis vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, 
materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu; 

8. pretendentų į darbuotojo pareigas asmens duomenis pretendentų į darbuotojo 
pareigas konkurso (atrankos) organizavimo ir darbo pasiūlymų teikimo tikslu; 

9. paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenis, 
vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir tolesnius sutartinius įsipareigojimus; 

10. asmens duomenis, tvarkomus Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 
elektroninio pašto dėžutėse susirašinėjimo su lopšeliu-darželiu tikslu ir keičiantis informacija, 
naudojantis Elektroninio pašto ir grupinio darbo priemonių sistema; 

11. apie korupciją pranešančio asmens duomenis pranešimų apie korupciją 
nagrinėjimo tikslu; 

12. teismo proceso šalių asmens duomenis lopšelio-darželio darbuotojams 
atstovavimo lopšeliui-darželiui teismuose ar ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose tikslu; 

13. lopšelio-darželio darbuotojo, skambinančio asmens duomenis bei telefoninių 
pokalbių duomenis darbuotojų ir telefonu besikreipiančių asmenų teisių bei jų teisėtų interesų 
apsaugą, tikslu; 

14. kandidatų asmens duomenis darbo pasiūlymų kandidatams teikimo tikslu; 
15. lopšelio-darželio darbuotojų, vaikų, kitų asmenų, dalyvavusių lopšelio-darželio 

organizuojamuose renginiuose, pristatymuose, šventėse, vykdomose akcijose, išvykose (toliau - 
renginiai) asmens duomenis lopšelio-darželio darbuotojų, vaikų, kitų asmenų, dalyvavusių 
renginiuose fotografavimo ir filmavimo, asmens atvaizdo naudojimo, visuomenės informavimo ir 
archyvavimo tikslais.  
 


