
KAUNO ,,RYTO,, PRADINES MOKYKLOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KAUNO ,,RYTO" PRADINES MOKYKLOS ASMENS DUOMENU TVARKYMO

TAISYKLIU 2 PRIEDO PAKEITIMO

2021m. vasario 10 d. Nr. V-23
Kaunas

Vadovaudamasi Asmens duomenq tvarkymo Kauno miesto savivaldybeje taisyklemis,
patvirtintomis Kauno miesto savivaldybes tarybos 2020 m. balandZio 28 d. sprendimu Nr. T-122:

l. P a k e i d i u Kauno ,,Ryto" pradines mokyklos asmens duomenq tvarkymo taisykliq,
patvirtintq Kauno ,,Ryto" pradines mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjldio 24 d. isakymu
Nr. V-33 ,,Del asmens duomenq apsaugos.., 2 priedqir i5destauii taip:

,,Kauno ,,Ryto" pradines mokyklos
asmens duomenq tvarkymo taisykliq
2 priedas
(Kauno,,Ryto', pradines mokyklos direktoriaus
2018 m. rugpjDdio 24 d. isakymo Nr. V_33 redakcija)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

(data)

r i (sudarymo vieta)

AS,

(vardas, pavarde)

(pareigq pavadinimas)

(ranka iraSyti tokius ZodZius: patvirtinu, kad esu susipaiings a-^l))

su Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu, Reglamentu (ES) 20161679
ir Kauno ,,Ryto" pradines mokyklos asmens duomenq tvarkymo-taisyklemis, kitais teises aktais.
re glamentuoj andiais asmens duomenq apsaug?, ir pasiZadu :

I' Saugoti asmens duomenq paslapti vis4 darbo laikq ir pasibaigus darbo santykiams, jeigu
Sie asmens duomenys neskirti skelbti vie5ai.

2. Asmens duomenis tvarkyti tik teisetais tikslais.
3. Asmens duomenis tvarkyti tiksliai ir, jeigu reikia, nuolat atnaujinti, istaisyti ar papildyti

netikslius ar nei5samius duomenis ir (ar) sustabdyti tokiq asmens duomenq tvarkym4.
4. Asmens duomenis tvarkyti tik tokios apimties, kuri butina jiems tvarkyti ir vykdomoms

Del Asmens duomenq taisykliq pakeitimo



funkcijoms atlikti.

5. Asmens duomenis tvarkyti taip, kad duomenq subjektq tapatybg butq galima nustatyti ne

ilgiau negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo tvarkomi, igyvendinti, ir veliau

Siuos duomenis sunaikinti, teises aktq nustatytatvarka.

6. {gyvendinti teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq apsaug4, nuostatas,

numatandias, kaip asmens duomenis apsaugoti nuo neteisdto tvarkymo ar atskleidimo.

7. Teises aktq nustatTtatvarkauZtikrinti duomenq subjekto teisiq igyvendinim4.
8. Laikytis kitq teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4 ir apsaug4,

nuostatll.

AS Zinau, kad uL Sio pasiZadejimo nesilaik)'m4 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenu.

teisines apsaugos istatymo, Reglamento (ES) 20161679 ir kitq Lietuvos Respublikos teises aktq

paZeidimus turesiu atsakyti pagal galiojandius Lietuvos Respublikos istatymus.

(para5as) (vardas ir pavarde),.

4' I p a r e i g o j u ra5tvedg Audrong Romeikieng su Konfidencialumo pasiZadejimu

pasira5finai supaZindinti mokyklos darbuotojus.
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