
PRIVATUMO PRANEŠIMAS 

 

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas? 

VšĮ Lietuvos sporto akademija (toliau – akademija) 

Įmonės kodas: 304280951 

Adresas: Saulės g. 3, Laumėnų km., Kauno raj.  

Tel. 8 613 29199 

El. paštas: info@sportoakademija.lt  

 

Kontaktinis asmuo: Edita Žilinskienė 

Pareigos: administratorė 

Tel. 8 613 29199 

El. paštas: info@sportoakademija.lt  

Kokiais tikslais ir kokiomis teisėtomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bus tvarkomi Jūsų asmens 

duomenys? 

Akademijos organizuojamų mokymų (toliau –  mokymai) klausytojų asmens duomenys tvarkomi: 

1. Registracijos į  mokymus tikslu; 

2. Mokymų nuotoliniu būdu vykdymo tikslu; 

3. Mokymų vykdymo kontaktiniu būdu tikslu; 

4. Pažymėjimų išdavimo mokymuose dalyvavusiems asmenims tikslu. 

Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais yra atliekamas vadovaujantis Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies b punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant 

įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš 

sudarant sutartį, 6 straipsnio 1 dalies f punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba 

trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl 

kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas, bei 6 

straipsnio 1 dalies c punktu, t.y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė 

prievolė. 

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi? 

Informuojame, kad bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: 

1. Registracijos į mokymus tikslu: vardas, pavardė, telefono numeris, el.pašto adresas, miestas iš kurio 

atvykote, IP adresas; 

2. Mokymų vykdymo nuotoliniu ir kontaktiniu būdu tikslu: prisijungimo prie nuotolinio mokymo sistemos 

duomenys ir komentarai akademijos Youtube kanale; 

3. Pažymėjimų išdavimo mokymuose dalyvavusiems asmenims tikslu: vardas, pavardė, išduoto 

pažymėjimo numeris, data. 

Pabrėžiame, kad dalyvavimas mokymuose yra savanoriškas, todėl į juos registruotis ir juose dalyvauti 

neprivalote. Jei nuspręsite juose dalyvauti, tuomet savo pirmiau nurodytus asmens duomenis pateikti privalote, nes 

be jų Akademija negali Jūsų užregistruoti į mokymus, sudaryti sąlygas juose dalyvauti ir išduoti Jums pažymėjimą. 



Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jei mokymų metu atliksite ir įkelsite namų darbus, rašysite komentarus 

akademijos Youtube kanale, šie Jūsų asmens duomenys bus prieinami atitinkamų mokymų nuorodą turintiems 

asmenims, kol mokymų įrašas bus pašalintas iš atitinkamų mokymų kanalo, t.y. 2 savaites po mokymų. 

Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenis tvarkys Akademijos informacines technologijas prižiūrintys ir buhalterines paslaugas 

teikiantys duomenų tvarkytojai, tačiau duomenų tvarkytojai tvarkys tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos jie 

privalo tvarkyti vykdydami savo darbo funkcijas ir tik tiek laiko, kiek reikia pasiekti tikslą, dėl kurio jie yra 

tvarkomi. Informuojame, kad teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir 

proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti ir kitoms valstybės 

institucijoms. 

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi mokymų organizavimo laikotarpiu ir 4 savaites pasibaigus mokymams. 

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti? 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Akademiją el.paštu info@sportoakademija.lt dėl klausimų, 

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

1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; 

2. Teisę susipažinti su duomenimis; 

3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis; 

4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); 

5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą; 

6. Teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui (tokiu atveju negalėsite dalyvauti mokymuose ir (ar) 

gauti dalyvavimą juose patvirtinantį dokumentą). 

 

Informuojame, kad nesutikdami su Akademijos sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su 

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai,  L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt,  taip pat LR 

teismui. 

 

________________________ 


