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2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. (1.4) V-11 

 

DARBUOTOJO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO  

20.....-........-........,  

Raseiniai 

 

Pasirašydamas (-a) šį sutikimą sutinku, kad: 

Viešoji įstaiga Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras, registruota adresu Raseiniai, Kalnų g. 15A, 

juridinio asmens kodas 172770637, (toliau – Centras), mano darbo sutarties galiojimo metu mano asmens duomenis 

rinktų, naudotų, saugotų, ištrintų bei perduotų įmonėms, teikiančioms paslaugas Centrui, jeigu to reikės organizuojant 

veiklą, kuri yra dalis mano darbinių pareigų arba tokių mano darbinių pareigų vykdymui arba teikiama įvairi reikalinga 

informacija, susijusi su Centro kaip darbdavio įsipareigojimais. 

Savo SUTIKIMĄ arba NESUTIKIMĄ pažymėsiu savo parašu: 

 Sutinku Nesutinku 

naudoti fotografuotą, filmuotą medžiagą su konkrečiai mano atvaizdu 

Centro veiklos viešinimo tikslu Įmonės patalpose esančiuose stenduose, 

fotografijos galerijoje, televizoriaus ekranuose 

  

naudoti fotografuotą, filmuotą medžiagą su konkrečiai mano atvaizdu 

Centro internetiniame puslapyje (svetainėje) 
  

naudoti fotografuotą, filmuotą medžiagą su konkrečiai mano atvaizdu 

Centro socialiniame tinkle (facebook puslapyje)   

naudoti fotografuotą, filmuotą medžiagą su mano atvaizdu Centro 

informaciniais tikslais   

Centro veiklos užtikrinimo tikslu naudoti mano asmeninį telefono 

numerį ir perduoti jį tretiesiems asmenims 
  

Centro veiklos užtikrinimo tikslu naudoti mano asmeninį elektroninio 

pašto adresą ir perduoti jį tretiesiems asmenims   

Man yra žinoma, kad Centras be atskiro mano sutikimo, turi teisę: 

 visus renginius filmuoti ir fotografuoti, taip pat Centras gali fotografuoti, filmuoti, jei yra galimai daromas 

teisės pažeidimas; 

 siekiant teisėtų Centro interesų, įrengti vaizdo stebėjimo kameras ir jomis fiksuoti vaizdą. 

Man yra žinoma, kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę: 

 gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą; 

 susipažinti su savo duomenimis; 

 reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens 

duomenis (teisė ištaisyti); 

 tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“); 

 tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 

 tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė 

apriboti); 

 į duomenų perkeliamumą. 

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos BDAR
1
 nustatytais 

pagrindais. 

Esu informuotas (-a), kad: 

 turiu teisę atšaukti čia duotą sutikimą bet kuriuo metu; 

 turiu teisę apskųsti Centro veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; 

 sutikimas galioja 1 kalendorinius metus po darbo santykių pabaigos arba iki sutikimo atšaukimo dienos;  

 sutikimas saugomas Viešojoje įstaigoje Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre, popierinėje 

formoje. 

____________________________________________________ 

Duomenų subjekto (darbuotojo) vardas, pavardė, parašas 

                                                           
1
 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679. 


