INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Kauno miesto savivaldybės administracija asmens duomenis tvarko vadovaudamasi
Bendrųjų duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR).
Šiame pranešime rasite informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu
tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias tieses
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.
Duomenų valdytojas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Kodas: 188764867
Adresas: Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas
Tel. Nr. 42 26 31
El. p. info@kaunas.lt
Kodėl prašome pateikti asmens duomenis?
 Siekdamas pretenduoti į Neformaliojo vaikų švietimo programos (-ų) finansavimą valstybės
biudžeto lėšomis, Jūs privalote pateikti duomenis Neformaliojo vaikų švietimo programos
(-ų) atitikties reikalavimams paraiškoje (-ose) ir duomenis, reikalingus Neformaliojo vaikų
švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo sutarčiai sudaryti.
 Kauno miesto savivaldybės administracija negavusi iš Jūsų reikalingų duomenų, negalės
vertinti Neformaliojo vaikų švietimo programos (-ų) atitikties reikalavimams
paraiškos (-ų) ir su Jumis sudaryti Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo
sutarties;
 Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose
srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie sudarytas sutartis su fiziniu
asmeniu.
Kokius duomenis renkame iš asmens?





identifikacinius – vardas, pavardė, asmens kodas, individualios veiklos pažymos numeris,
verslo liudijimo numeris, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris;
kontaktinius – adresas, el. pašto adresas, telefonas;
kitą informaciją – sutarties dalykas, vykdymo sąlygos, vykdymo dokumentai ir pan;
teisės aktų numatytais atvejais, galime paprašyti Jūsų asmens tapatybės dokumento kopijos,
išsilavinimo dokumento (-ų) kopijos, duomenų apie teistumą.

Ar renkame jautrią informacija apie asmenį?
Jautri informacija apie asmenį nerenkama.
Kam galime perduoti asmens duomenis?



valstybės institucijoms (LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Nacionalinei švietimo
agentūrai, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui, VMI, SODRAI, ir pan.), kaip tai
numatyta teisės aktuose;
klientams, kai tai reikalinga sutarčiai įvykdyti;
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Kauno miesto savivaldybės administraciją audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės
institucijoms.

Kiek laiko asmens duomenys bus saugomi?
Asmens duomenys Kauno miesto savivaldybėje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja
duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų
tvarkymą ir saugojimą.
Asmuo turi teisę
Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);
Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);
Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.);
Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė ,,būti pamirštam“ duomenis (BDAR 17 str.);
Prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.).
Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas
Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto teisės, arba nori gauti daugiau
informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės
administracijos Duomenų apsaugos pareigūnę – Rūtą Dubosaitę, tel. (8 37) 42 46 00,
mob. tel. +370 673 08 123, el. p. dap@kaunas.lt.
Jeigu asmuo nesutinka su Kauno miesto savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos
pareigūno atsakymu, jis gal kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI),
L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 2791445, el.p. ada@ada.lt.
Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą rasite: http://www.kaunas.lt/asmensduomenu-apsauga/
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