
        Vilniaus lopšelio-darželio „Giraitė“  

        ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

        1 Priedas 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRAITĖ“ MOKYMOSI SUTARČIŲ APSKAITOS TIKSLU 

 

Duomenų subjektų grupė Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai ir 

gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

 

Vilniaus 

lopšelio-darželio „Giraitė“ 

ugdytinių tėvai (vaiko 

pareigų turėtojai) 

 

LR Švietimo įstatymas 

ir kiti įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai, mokymosi 

sutartys 

 

Ugdytinių tėvų (vaiko pareigų turėtojų) asmens 

duomenys: 

 ugdytinių vardai, pavardės; 

 asmens kodas; 

 gyvenamoji vieta; 

 jų tėvų (vaiko pareigų turėtojų) vardai, 

pavardės; 

 gyvenamoji vieta; 

 telefonų numeriai. 

 

 

 Vilniaus lopšelis-

darželis „Giraitė“  

 

 

10 metų po sutarties 

galiojimo pabaigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Vilniaus lopšelio-darželio „Giraitė“  

        ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

        2 Priedas 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRAITĖ“ UGDYTINIŲ ASMENS BYLŲ TVARKYMO TIKSLU 

 

Duomenų subjektų grupė Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai ir 

gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

 

Vilniaus 

lopšelio-darželio „Giraitė“ 

ugdytinių tėvai (vaiko 

pareigų turėtojai) 

 

LR Švietimo įstatymas 

ir kiti įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

 

Ugdytinių tėvų (vaiko pareigų turėtojų) asmens 

duomenys: 

 ugdytinių vardai, pavardės; 

 asmens kodas; 

 gyvenamoji vieta; 

 jų tėvų (vaiko pareigų turėtojų) vardai, 

pavardės; 

 gyvenamoji vieta; 

 telefonų numeriai; 

 elektroninio pašto adresas 

 

 

 Vilniaus lopšelis-

darželis „Giraitė“  

 informacija 

kitiems gavėjams 

neperduodama 

 

 

5 metai po ugdytinio 

išvykimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Vilniaus lopšelio-darželio „Giraitė“  

        ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

        3 Priedas 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRAITĖ“ UGDYTINIŲ LANKOMUMO ELEKTRONINIO DIENYNO PILDYMO TIKSLU 

 

Duomenų subjektų grupė Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai ir 

gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

 

Vilniaus 

lopšelio-darželio „Giraitė“ 

ugdytinių tėvai (vaiko 

pareigų turėtojai) 

 

LR Švietimo įstatymas 

ir kiti įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

 

Ugdytinių tėvų (vaiko pareigų turėtojų) asmens 

duomenys: 

 ugdytinių vardai, pavardės; 

 asmens kodas; 

 gyvenamoji vieta; 

 jų tėvų (vaiko pareigų turėtojų) vardai, 

pavardės; 

 gyvenamoji vieta; 

 telefonų numeriai; 

 elektroninio pašto adresas 

 

 

 Vilniaus lopšelis-

darželis „Giraitė“  

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo, kultūros ir 

sporto departamentas 

 

5 metai po ugdytinio 

išvykimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Vilniaus lopšelio-darželio „Giraitė“  

        ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

        4 Priedas 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRAITĖ“ ĮVAIRIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TIKSLU 

 

Duomenų subjektų grupė Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai ir 

gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

 

Vilniaus 

lopšelio-darželio „Giraitė“ 

ugdytinių tėvai (vaiko 

pareigų turėtojai) 

 

Duomenų subjekto 

sutikimas 

 

Ugdytinių asmens duomenys: 

 ugdytinių vardai, pavardės; 

 gimimo data; 

 grupė; 

 renginio pavadinimas 

 

 

 Ugdymo įstaigos; 

 tėvų darbovietės; 

 sveikatos įstaigos; 

 įdarbinimo 

įstaigos. 

 

 

Iki einamųjų metų 

pabaigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Vilniaus lopšelio-darželio „Giraitė“  

        ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

        5 Priedas 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRAITĖ“ MOKINIO KREPŠELIO PASKAIČIAVIMO TIKSLU 

 

Duomenų subjektų grupė Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai ir 

gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

 

Vilniaus 

lopšelio-darželio „Giraitė“ 

ugdytiniai 

 

Valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymas, 

kiti mokinio krepšelį 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

 

Ugdytinių asmens duomenys: 

 ugdytinių vardai, pavardės; 

 asmens kodas; 

 lytis; 

 gimimo data; 

 ugdimosi švietimo įstaigoje pradžios ir 

pabaigos duomenys; 

 ugdytinio bylos numeris; 

 specialieji poreikiai. 

 

 

 Vilniaus lopšelis-

darželis „Giraitė“; 

 ŠMM ITC 

 Vilniaus miesto 

savivaldybė; 

 Biudžetinių įstaigų 

buhalterinė 

apskaita 

 

 

Iki einamųjų metų 

pabaigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Vilniaus lopšelio-darželio „Giraitė“  

        ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

        6 Priedas 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRAITĖ“ MOKINIŲ REGISTRO PILDYMO TIKSLU 

 

Duomenų subjektų grupė Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai ir 

gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

 

Vilniaus 

lopšelio-darželio „Giraitė“ 

ugdytiniai 

 

Mokinių registro 

nuostatai 

 

Ugdytinių asmens duomenys: 

 vardas, pavardė; 

 asmens kodas; 

 pilietybė; 

 deklaruotos ir faktinės gyvenamosios 

vietos adresas; 

 gimtoji kalba; 

 ugdimosi švietimo įstaigoje pradžios ir 

pabaigos duomenys; 

 duomenys apie nemokamą maitinimą, 

specialiuosius ugdymo(si) poreikius 

 ugdytinio asmens bylos numeris 

 

 

 Vilniaus lopšelis-

darželis „Giraitė“; 

 ŠMM ITC 

 Vilniaus miesto 

savivaldybė; 

 

 

Iki einamųjų metų 

pabaigos 

 

 

 

 

 

 

 



        Vilniaus lopšelio-darželio „Giraitė“  

        ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

        7 Priedas 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRAITĖ“ MOKINIŲ REGISTRO PILDYMO TIKSLU 

 

Duomenų subjektų grupė Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai ir 

gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

 

Vilniaus 

lopšelio-darželio „Giraitė“ 

ugdytiniai 

 

Lopšelio-darželio 

vaiko gerovės 

komisijos sudarymo ir 

jos darbo 

organizavimo tvarkos 

aprašas 

 

Ugdytinių asmens duomenys: 

 vardas, pavardė; 

 gimimo data 

 gyvenamosios vietos adresas; 

 gimtoji kalba; 

 telefono numeris; 

 sutrikimai; 

 ugdytinio specialieji poreikiai 

 

 

 Vilniaus lopšelis-

darželis „Giraitė“; 

 ŠMM ITC 

 Vilniaus miesto 

savivaldybės 

Vaiko teisių 

apsaugos skyrius 

 

 

5 metai 

 


