
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

Priedas Nr. 17 

PATVIRTINTA   

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio  

direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d.  

                                       įsakymu Nr. V-484  

 

PRIEDAS PRIE SUTARTIES 

Dėl reikalavimų asmens duomenų tvarkymo 

 

20___ m. ______________ mėn.____  d. 
(Data) 

 

Biudžetinė įstaiga Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis, įstaigos kodas 

190113365, registracijos adresas A. Mackevičiaus g. 21, LT-86131 Kelmė, atstovaujama 

direktorės Jolitos Uljanovienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – „Įstaiga“), 

ir .............................., įmonės kodas .................., registracijos adresas ........................................, 

atstovaujama ....................  (toliau – PASLAUGŲ TEIKĖJAS), atsižvelgiant į tai, kad: 

A. 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo (toliau – „Reglamentas“), kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d.; 

B. Be kita ko, Reglamentas nustato tam tikras prievoles duomenų tvarkymo srityje, kurios yra 

susijusios su Įstaigos sutartiniais santykiais su Paslaugų/ prekių tiekėjais  – asmenimis asu 

kuriais Įstaiga sudaro paslaugų ir (ar) prekių pirkimo-pardavimo sutartis ir iš kurių Įstaiga 

gauna asmens duomenis, 

todėl tęsiant bendradarbiavimą tarp Šalių (t.y. Įstaigos ir Jūsų kaip Paslaugų/ prekių 

tiekėjo) duomenų tvarkymui bus taikomos šios sąlygos:  

1. Prekių/ paslaugų tiekėjo pateiktų duomenų valdytojas – Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-

darželis, įstaigos kodas 190113365, registracijos adresas A. Mackevičiaus g. 21, LT-86131 

Kelmė. 

2. Prekių/ paslaugų tiekėjo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų ir (ar) prekių 

pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.  

3. Įstaiga šios Sutarties 2 dalyje nurodytu tikslu tvarkys šiuos Prekių/ paslaugų tiekėjo 

asmens duomenis: (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) Asmens kodas; (iv) Gyv. adresas; (v) El. paštas; 

(vi) Telefono Nr.; (vii) Banko sąskaitos Nr.; (viii) Individualios veiklos/ verslo liudijimo pažymos 

kopija. 

4.  Prekių/ paslaugų tiekėjo duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys 

tvarkomi siekiant gauti prekes ir (ar) paslaugas ir įvykdyti sutartį. 

5. Įstaiga gali  perduoti Prekių/ paslaugų tiekėjo asmens duomenis savo įgaliotiems asmens 

duomenų tvarkytojams, kurie padeda Įstaigai vykdyti šią Sutartį. 

6. Prekių/ paslaugų tiekėjo pateikti asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 

10 metų po sutarties sudarymo arba tiek, kiek reikalauja atskiri LR teisės aktai. 

7. Prekių/ paslaugų tiekėjas, pasirašydamas sutartį, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, 

kad: 

7.1. Įstaiga tvarkytų ir valdytų Prekių/ paslaugų tiekėjo asmens duomenis tinkamam 

užsakytų prekių ir (ar) paslaugų suteikimui; 

7.2. asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Reglamento (ES) Nr. 2016/679 

nuostatomis ir LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;  

7.3. turi teisę būti informuoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su 

duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Prekių/ paslaugų 



tiekėjo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymu; 

7.4. taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. 

Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, El. paštas ada@ada.lt).   

8. Prekių/ paslaugų tiekėjas gali pasinaudoti aukščiau aprašytomis teisėmis, be kita ko, 

kreipiantis į Įstaigos atstovą el. paštu info@kulverstuko.lt arba reg. paštu A. Mackevičiaus g. 21, 

LT-86131 Kelmė.  

9. Įstaiga, užtikrina, kad šios Sutarties įgyvendinimo metu gautų asmens duomenų 

tvarkymas bus vykdomas tik Europos Sąjungos Valstybėje narėje arba kitoje Europos 

Ekonominėje Erdvėje esančioje valstybėje, arba valstybėje, kuri, Europos Komisijos sprendimu, 

užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį, arba kitaip atitinka šį punktą. Norint gautus asmens 

duomenis perduoti arba prie jų suteikti prieigą valstybei, kuri neatitinka šiame punkte nurodytų 

reikalavimų, reikia gauti išankstinį raštišką arba elektroninės formos (pavyzdžiui, el. paštu) 

Paslaugų/ prekių tiekėjo sutikimą ir laikytis asmens duomenų perdavimo trečiosioms valstybėms 

taisyklių (BDAR 44-45 str.). 

 

 

Įstaiga                                                                                           Prekių/ paslaugų tiekėjas 

Biudžetinė įstaiga  

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis 

______________________                                                           

 

A. V.                                                                                                  A. V. 

 
 

 


