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ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS
INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA
I SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Biudžetinė įstaiga „Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija“, įstaigos kodas: 190505829,
registracijos
adresas:
Adutiškio
g.
18,
18109
Švenčionys,
el.
p.
zemaicio.gimnazija.svencionys@gmail.com, telefonas (8 387) 51 112. Toliau interneto svetainės
privatumo politikoje - „Gimnazija“.
www.zemaicio.svencionys.lm.lt
–
Gimnazijos
interneto
svetainė,
kurios
adresas
www.zemaicio.svencionys.lm.lt (toliau – Interneto svetainė).
Socialinės paskyros – tai www.zemaicio.svencionys.lm.lt paskyros „Facebook“ ar kituose
socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Gimnaziją ir joje teikiamas ugdymo
paslaugas.
Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar
asmeniniame kompiuteryje
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio
tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis
kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio,
kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
Interneto svetainės privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės
Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Gimnazijos Interneto
svetaine www.zemaicio.svencionys.lm.lt
IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris
žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Interneto svetainės privatumo politikoje (toliau – Politika) numatytos pagrindinės Asmens
duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Gimnazijos Interneto svetaine
(www.zemaicio.svencionys.lm.lt) bei Gimnazijos Interneto svetainės veikimo sąlygos.
2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi Gimnazijai priklausančioje Interneto svetainėje
(www.zemaicio.svencionys.lm.lt), naudojasi svetainės informacija. Politika skirta apsaugoti Gimnazijos
Interneto svetainės vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis
tvarko Gimnazija.
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4. Politikos tikslas – reglamentuoti Asmens duomenų tvarkymą Gimnazijos Interneto svetainėje,
užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos
Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) bei kitų susijusių teisės aktų
laikymąsi ir įgyvendinimą. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos
BDAR ir ADTAĮ.
5. Naudodamiesi Interneto svetaine, pateikdami savo duomenis, siųsdami ar kitu būdu pateikdami
Gimnazijai informaciją apie save, tęsdami naršymą Interneto svetainėje Vartotojas (svetainės naudotojas)
patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
6. Gimnazijos Interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į Gimnazijos socialinių partnerių
(trečiųjų šalių) interneto puslapius, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateiktas
iš kitų svetainių įkeltas turinys (pvz.: nuotraukos, tekstas ir pan.). Prašome atkreipti dėmesį, kad trečiųjų
šalių interneto svetainės, kuriose Vartotojai lankosi, turi savo privatumo politikas. Gimnazija neprisiima
atsakomybės už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikos nuostatų vykdymą ir jos
įgyvendinimą.
III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
7. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
7.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi
tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant Asmens duomenis;
7.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
7.3. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs
duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
7.4. Asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
7.5. renkant ir tvarkant Asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų,
nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
7.6. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti
ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
7.7. Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar
organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo
duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo
ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
7.8. Asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą
reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius Asmens duomenų tvarkymo
reikalavimus.
8. Gimnazija įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus
šiuos atvejus:
8.1. jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
8.2. Gimnazijos socialiniams partneriams, teikiantiems paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytų
paslaugų tinkamu įvykdymu;
8.3. Gimnazija taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie
Gimnazijos vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems
Duomenų tvarkytojams, su kuriais Gimnazija yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo
sutartyse yra nuostatos, reglamentuojančios Asmens duomenų perdavimą/teikimą, ir Duomenų
tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą;

2

8.4. visais kitais atvejais Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami
tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų subjekto Asmens duomenis Gimnazija
gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
9. Gimnazija turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti Interneto svetainę, ar
Duomenų tvarkytojus, kurie tvarko Asmens duomenis.
10. Gimnazijos Interneto svetainėje informacija apie Vartotojo apsilankymą Interneto svetainėje
nerenkama. Vartotojų registracija nevykdoma. Gimnazijos Interneto svetainėje slapukai nenaudojami.
Jokie duomenys apie Vartotoją ar kompiuterio (IP) adresą nerenkami ir nekaupiami.
11. Gimnazija renka ir tvarko Asmens duomenis, vadovaujantis BDAR, ES ir Lietuvos Respublikos
teisės aktais, reglamentuojančiais Asmens duomenų apsaugą. Gimnazija tvarko Interneto svetainės
Asmens duomenis šiais pagrindais:
11.1. sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y., kreipimusi į mus ir
Asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
11.2. įgyvendinant teisėtus interesus (pvz.: vykdant ugdymo veiklą, administruojant Interneto
svetainę, užtikrinant tinkamą jos veikimą);
11.3. tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.
12. Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai būtina įgyvendinant tikslus, kurių
pagrindu duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
IV SKYRIUS
VARTOTOJO TEISĖS
13. Vartotojas turi šias pagrindines teises Gimnazijos Interneto svetainėje:
13.1. susipažinti, kokie jo Asmens duomenys ir kaip yra tvarkomi;
13.2. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti
neišsamius Asmens duomenis;
13.3. reikalauti sunaikinti Asmens duomenis, kuriuos tvarko Gimnazija, arba sustabdyti savo
duomenų tvarkymo veiksmus;
13.4. reikalauti, kad Asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą;
13.5. teisė į duomenų perkėlimą;
13.6. nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys;
13.7. atšaukti duotus sutikimus dėl Asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo
pateikti;
13.8. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
14. Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą),
turi teisę susipažinti su Interneto svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti
informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi
ir kam teikiami. Gimnazija, gavusi Vartotojo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo
Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį
prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas (arba Vartotojas sutiko gauti informaciją
apie duomenis kitu Gimnazijos pasiūlytu būdu).
15. Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Gimnazijos
surinktais Asmens duomenimis gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Gimnazijos veiklos vietą, Gimnazijos
elektroniniu paštu zemaicio.gimnazija.svencionys@gmail.com arba atsiųsti prašymą registruotu paštu
adresu Adutiškio g. 18, 18109 Švenčionys.
16. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė
duomenų apsaugos inspekcija.
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V SKYRIUS
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
17. Jei nenurodyta kitaip, programinė įranga, reikalinga Gimnazijos paslaugoms teikti, prieinama
arba naudojama Gimnazijos Interneto svetainėje ir intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines
teises) į Interneto svetainės turinį ir informaciją priklauso Gimnazijai. Be išankstinio Gimnazijos rašytinio
sutikimo tretiesiems asmenims draudžiama atkurti, versti, pritaikyti ar bet kokiu kitu būdu panaudoti bet
kurią Gimnazijos Interneto svetainės dalį (bet kokį turinį, logotipą, programinę įrangą, produktus,
paslaugas ar kt.). Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, galinčius pažeisti Gimnazijos
nuosavybės teises į Gimnazijos Interneto svetainę, taip pat prieštaraujančius sąžiningos konkurencijos
principui, reklamai, pažeidžiančius autorių teises, kitus teisės aktus ir galiojančią praktiką.
18. Bet koks neteisėtas teisių panaudojimas (taip pat bet kuris iš minėtų veiksmų) bus
traktuojamas kaip esminis Gimnazijos intelektinės nuosavybės (įskaitant autorines ir kitas) teisės
pažeidimas.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Su Privatumo politika galima susipažinti Gimnazijos Interneto svetainėje adresu
www.zemaicio.svencionys.lm.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir (ar) papildymus
Vartotojai bus informuoti paskelbiant naująją Privatumo politikos redakciją Gimnazijos Interneto
svetainėje.
20. Gimnazija neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Gimnazijos Interneto svetainės Vartotojai ir
kiti asmenys negali pasiekti Interneto svetainės ar naudotis paslaugomis.
21. Gimnazija neatsako už žalą (įskaitant žalą, kurią lemia naudojimosi Interneto svetaine
trikdžiai), už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veiksmų
ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.
22. Gimnazija taip pat neatsako už prisijungimo ir (ar) naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir
(ar) jų padarytą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Gimnazija ar asmeniu, veiksmų ar
neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos paslaugų teikimo sutrikimus ir kt.
23. Gimnazija neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Gimnazijos Interneto svetainės
funkcionavimas bus nepertraukiamas, be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Gimnazijos Interneto svetainė
bus visiškai apsaugota nuo virusų ar kitų kenkėjiškų programų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet
kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna, naudodamasis Gimnazijos Interneto
svetaine, yra gaunama tik paties Vartotojo nuožiūra bei tik jis pats yra už ją atsakingas, tik Vartotojas
atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.
24. Gimnazija turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šią Politiką.
25. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
26. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir (ar)
Gimnazijos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir (ar)
pakeitimų.
__________________
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