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PRIVATUMO POLITIKA 

 

BENDRA INFORMACIJA 
 

Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla (toliau – Duomenų valdytojas ir/arba Mokykla) šia 

privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas 

naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.vmm.elektrenai.lm.lt  

(toliau – Svetainė) ir paskyromis, esančiomis socialiniuose tinkluose (kaip Facebook ir pan.). 

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų 

teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, 

planšetę ar kt.) naudojate. 

 

Duomenų valdytojo rekvizitai: 

 

Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla 

Buveinės adresas: Semeliškių g. 40, Vievis 

Tel. Nr. +370 528 26 197 

El. paštas: rastine@vmm.elektrenai.lm.lt 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą 

lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, 

aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome 

nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. 

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis 

galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei 

kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės 

priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo 

praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.  

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame 

duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679. 

 

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME 

 

- vardas, 

- pavardė, 

- telefono numeris, 

- elektroninio pašto adresas, 

- pateikto paklausimo, prašymo, skundo turinys (susirašinėjimo turinys), 

- pretendentai į laisvas darbo vietas; 

- informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto 

svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, 

geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir 

puslapių žiūrėjimų skaičių).  

 

Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines. 

Jeigu jūs lankotės interneto svetainėje www.vmm.elektrenai.lm.lt, taip pat renkama 

informaciją, kuri atskleidžia Mokyklos teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba 

automatiškai generuojama vizitų statistika. 

 

http://www.vmm.elektrenai.lm.lt/
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Kita mano renkama informacija 

Mokykla gali rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi Mokyklos 

valdomos svetainės turiniu su jūsų sutikimu. 

 

Jūs galite rinktis nepateikti Mokyklai tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti 

neleidžiama naudotis mano siūloma savitarnos sistemos paslauga. 

 

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ 

 

Galiu naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais: 

-  Mokyklos nustatytų pareigų ar pavestų funkcijų tinkamo vykdymo tikslais; 

- vykdyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus ir teisines prievoles; 

- nagrinėti ir tvarkyti skundus, prašymus ar pranešimus bei užtikrinti tinkamą 

raštvedybos tvarkymą ir vidaus administravimą;  

- tiesioginės rinkodaros tikslais*.  

 

Tų pačių Asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti 

tikslai bei teisiniai pagrindai. 

 

⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti 

jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.  

 

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ 

 

Mokykla įsipareigoja neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms 

šalims, išskyrus šiuos atvejus: 

 

-  jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; 

-  teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. 

 

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ 
 

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mokykla 

yra įdiegusi fizines ir technines priemones, kad apsaugotų visą informaciją, kurią renka savo 

veiklos vykdymo tikslais. Primename, kad, nors Mokykla ir imasi tinkamų veiksmų jūsų 

informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema 

ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.  

 

Jūsų duomenis Mokykla saugo 10 metų po paskutinio jūsų naudojimosi Mokyklos 

teikiamomis paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami 

taip, kad jų negalima būtų atgaminti. 

 

JŪSŲ TEISĖS 
 

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises: 

 

· žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); 

· susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); 
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· reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti 

asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); 

· savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus 

saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); 

· turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų 

tvarkymą  

esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); 

· turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); 

· nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar 

ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs 

su tokia tiesiogine rinkodara; 

. kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją esant asmens duomenų apsaugos 

pažeidimams. 

 

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, 

įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu rastine@vmm.elektrenai.lm.lt  

arba skambinti telefonu +370 528 26 197 ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų 

tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, 

įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo 

motyvų. 

 

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas 

jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus 

sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens 

duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.  

 

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas 

turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu 

Semeliškių g. 40, Vievis; el. paštu: rastine@vmm.elektrenai.lm.lt . 

 

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo 

kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos 

atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, 

atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 (vieną) mėnesį nuo 

prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį 

pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. 

 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau 

išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, 

kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos 

pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir 

laisvių apsaugą. 

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ 

SVETAINĖSE 

 

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į 

jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas 

neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti 

privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės. 

mailto:rastine@vmm.elektrenai.lm.lt
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KAS YRA SLAPUKAI 

Mokykla renka informaciją apie jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias 

technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į jūsų įrenginio standųjį diską ir 

leidžia atpažinti jus per kitus vizitus svetainėje www.vmm.elektrenai.lm.lt, išsaugoti asmens 

naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina svetainės vykdomas paieškas, sukuria 

patogią ir draugišką svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta 

naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu. 

Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai 

duomenys. 

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:  

- kad užtikrintume svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis 

Svetainės įasmeninimu); 

- kad galėtume svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų 

poreikius; 

- paslaugų plėtrai; 

- naudojimosi svetaine analizei; 

- tiksliniam rinkodaros orientavimui. 

Mokykla gali, nepažeisdama teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su 

informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi 

svetaine, jūsų pateiktais asmens duomenimis). 

 

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:  

- būtinieji slapukai – tai absoliučiai būtini tinkamam svetainės funkcionavimui. Šie 

slapukai anonimiškai užtikrina svetainės funkcionalumą ir saugumo savybes; 

- techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini svetainės veikimui;  

- funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini svetainės veikimui, 

tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;  

- analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami svetainės lankytojų 

navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys 

naudojami anonimiškai;  

- tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant 

parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;  

- veiksmų stebėjimo slapukai - naudojami, siekiant suprasti ir išanalizuoti 

pagrindinius Svetainės veiklos rodiklius, kas padeda pagerinti svetainės lankytojų 

naršymo patirtį; 

- kiti slapukai - kiti išvardytoms kategorijoms nepriskiriami slapukai yra tie 

slapukai, kurie analizuojami, tačiau kol kas nepriskiriami jokiai kategorijai. 

 

KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME SVETAINĖJE 

 

http://www.vmm.elektrenai.lm.lt/


5 

 

Naudojami slapukai: 

 

 

Naudojimo vieta 

 

Slapuko 

pavadinimas 

 

Trukmė 

 

Paskirtis 

www.vmm.elektrenai.lm.lt     

    

    

    

    

 

Mokyklos svetainėje www.vmm.elektrenai.lm.lt naudojami trečiųjų šalių ir socialinių tinklų 

slapukai, už kurių naudojimą atsako atitinkamų socialinių tinklų administratoriai. 

 

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs 

galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip 

tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.  

 

Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu 

http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html. 

 

Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais 

ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų 

veikimą, blokuoti prieigą prie svetainės. 

 

SUSISIEKITE SU MUMIS 
 

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai 

prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu: 

 

Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla 

Buveinės adresas: Semeliškių g. 40, Vievis 

Tel. Nr. +370 528 26 197  

El. paštas: rastine@vmm.elektrenai.lm.lt  

 

http://www.vmm.elektrenai.lm.lt/
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