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PATVIRTINTA 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios  

bibliotekos Direktoriaus  

2018 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V- 46 

 

DARBUOTOJO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO  

 

20__ m. _____________________ d.  

Marijampolė 

Pasirašydamas šį sutikimą sutinku ir neprieštarauju, kad: 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, registruota adresu Vytauto g. 20, Marijampolė, 

juridinio asmens kodas 190495783, (toliau – Biblioteka), mano darbo sutarties galiojimo metu 

rinktų, naudotų, saugotų, ištrintų bei perduotų įstaigoms, teikiančioms paslaugas mano asmens 

duomenis Bibliotekai, jeigu to reikės organizuojant veiklą, kuri yra dalis mano darbinių pareigų 

arba tokių mano darbinių pareigų vykdymui arba teikiama įvairi reikalinga informacija, susijusi su 

Bibliotekos kaip darbdavio įsipareigojimais. 

Aš patvirtinu savo sutikimą dėl Bibliotekos teisės savo nuožiūra: 

1.  naudoti mano asmens nuotraukas  sutinku 

  nesutinku 

2. naudoti vaizdo įrašus, kuriuose aš dalyvauju ir kurie buvo Bibliotekos sukurti darbo 

santykių laikotarpiu  sutinku 

  nesutinku 

3. naudoti mano asmens duomenis viešųjų ryšių renginiuose, pranešimuose, publikacijose, 

pristatymuose ir kitoje Bibliotekos medžiagoje, kuri bus atskleista ar rodoma visuomenei, įskaitant 

įvykių ar naujienų pristatymą Bibliotekos paskyrose, socialiniuose tinkluose (facebook, linkedin) ir 

kt.  

  sutinku 

   nesutinku 

 

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

- būti informuotas (-a) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

- susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 

- reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus 

saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR 

asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitų įstatymų nuostatų; 

- nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. 

- reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“); 

- į duomenų perkeliamumą. 

Esu informuotas, kad turiu teisę atšaukti čia duotą sutikimą bet kuriuo metu. 

Esu informuotas, kad turiu teisę apskųsti Bibliotekos veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai. 

Savo parašu patvirtinu atsakomybę už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą.  

Patvirtinu, kad aš pats(-i) atskleidžiau savo asmens duomenis Įstaigai. 

 

______________________________           ________________ 
(Duomenų subjekto (darbuotojo) vardas, pavardė)             (parašas) 

 


