
PRIVATUMO PRANEŠIMAS 

Šis privatumo pranešimas skirtas fiziniams asmenims, kurie kreipiasi į Kauno lopšelį-

darželį „Klevelis“ su pranešimu apie galimą korupcijos atvejį Kauno lopšelyje-darželyje „Klevelis“. 

 

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytoja? 

Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ (toliau – Lopšelis-darželis) 

Biudžetinė įstaiga Įstaigos duomenų apsaugos pareigūnė 

Juridinio asmens kodas: 191642720 Vaida Valalytė 

Adresas: Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Tel. (8 3) 742 2448, 42 4511 Griunvaldo g. 26A, 44313 Kaunas 

El. paštas: pranesk.klevelis@gmail.com Tel. (8 3) 742 2448, +370 (686) 84 554 
https://klevelis.lt  El. p. dap.klevelis@gmail.com  

 
 

Kokiais tikslais ir remiantis kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus 

tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 
 

Jums kreipiantis į Lopšelį-darželį su pranešimu apie galimą korupcijos atvejį, Įstaigoje Jūsų asmens 

duomenys bus tvarkomi pranešimų apie galimą korupciją Lopšelyje-darželyje administravimo ir 

vertinimo tikslu. 
 

Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu yra atliekamas vykdant 

Lopšeliui-darželiui pavestą užduotį, atliekamą viešojo intereso labui (Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas): kurti korupcijai atsparią aplinką, kurios 

viena iš priemonių – pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Ši užduotis 

nustatyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 

2 dalies 4 punkte. 

 

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi? 

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Lopšelį-darželį su pranešimu apie galimą korupcijos atvejį 

Įstaigoje bus  tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: 

 

Tapatybės identifikavimo duomenys 
(visais atvejais) 

IP adresas 

Kontaktiniai duomenys (Jums pasirinkus) (pagal Jūsų pasirinkimą) adresas korespondencijai 

arba telefono ryšio numeris arba elektroninio pašto 

adresas 

Su pranešimu susiję duomenys (Jums 

pasirinkus) 

pranešimo pateikimo Lopšeliui-darželiui faktas, 

data, laikas, pranešimo turinys ir, kai taikoma, 

Įstaigos informavimo apie gautą informaciją 

faktas, data 

mailto:pranesk.klevelis@gmail.com
https://klevelis.lt/
mailto:dap.klevelis@gmail.com


Kiti asmens duomenys (Jums pasirinkus) Jūsų pasirinkimai dėl informacijos teikimo kitoms 

institucijoms (taip/ne) ir dėl Lopšelio-darželio 

sprendimo dėl Jūsų pranešimo (informuoti 

nereikia / informuoti pasirinktu būdu). Taip pat, 

gali būti tvarkomi kiti asmens duomenys, kurių 

sąrašas priklauso nuo konkrečios situacijos ir Jūsų 

pateiktuose dokumentuose, įrodančiuose galimai 

kilusį korupcijos atvejį, pateiktą informaciją 
 

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis Lopšelis-darželis gaus tik iš Jūsų tiesiogiai. 
 

 

Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys? 
 

Jūsų asmens duomenys bus teikiami tik kitoms kompetentingoms institucijoms tik tuo atveju, jei 

Jūs būsite sutikęs su tokiu teikimu ir tik jei toks perdavimas būtų būtinas konkrečiu atveju. 
 

Asmens duomenų teikimas į trečiąsias valstybes nenumatytas. 

 

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys? 
 

Jūsų asmens duomenys bus saugomi pateikto pranešimo nagrinėjimo metu, o jį išnagrinėjus – 

Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka, priklausomai 

nuo konkretaus atvejo (pavyzdžiui, jei pranešimo pagrindu būtų atliktas įstaigos darbuotojo 

tarnybinis vertinimas, toks pranešimas, kartu su kita vertinimo medžiaga, būtų saugomas 5 metus). 

 

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti? 
 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Lopšelį-darželį dėl klausimų, susijusių Jūsų 

asmens  duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises: 

1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (BDAR 13, 14 straipsniai) 

2. Teisę susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis) 

3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 straipsnis) 

4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis). 

Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 17 straipsnio 1 dalyje 

nurodytų sąlygų 

5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis). Pastaba: šia teise galima 

pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų; 

6. Teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui (BDAR 21 straipsnis). Pastaba: tokiu 

atveju turėtumėte nurodyti, dėl kokių Jūsų atveju konkrečiu priežasčių norite ja 

pasinaudoti. 

Informacija apie tai, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises Lopšelyje-

darželyje, skaitykite: https://www.klevelis.lt/?page_id=3057  
 

Informuojame, kad nesutikdami su Įstaigos sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, 

susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą 

teismui. 
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