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Vadovaudamasi Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro nuostatų, patvirtintų

Kelmės rajono tarybos 2019-08-29 sprendimu Nr. T-298, 17.1.1, 17.1.2. papunkčiais ir 43.6.

punktu,

p a p i l d a u  Asmens duomenų tvarkymo Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės

centre taisykles, patvirtintas Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus 2018-07-11

įsakymu Nr. V-35 ,,Dėl asmens duomenų tvarkymo Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

taisyklių patvirtinimo“ 8.6.5. papunkčiu ir jį išdėstau taip:

,,8.6.5. asmenų, jų šeimos narių, apgyvendintų Krizių skyriuje, (Lietuvos Respublikos

piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą

išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris, vardas, pavardė, gimimo data, asmens

kodas, šeimyninė padėtis, telefono numeris, el. pašto adresas, pilietybė, tautybė, faktinės

gyvenamosios vietos adresas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, parašas, specialių

kategorijų asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, turimu turtu, piniginėmis lėšomis ir

duomenis kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti įpareigoja įstatymai ir kiti teisės

aktai, paslaugų organizavimo ir teikimo tikslais“.

Direktorė                                                                                                                       Daiva Ignotaitė

Parengė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Elektroninio dokumento nuorašas
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl  asmens duomenų tvarkymo Kelmės rajono vaiko ir 
šeimos gerovės centre taisyklių papildymo

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-10-03 11:20 Nr. V-68

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Daiva Ignotaitė direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-10-03 15:09

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2019-10-03 15:09

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2018-08-22 13:21 - 2020-08-21 13:21

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

Dokobit ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Pasibaigė el. parašo pasirašymo sertifikato 
"SERIALNUMBER=47008310954, G=DAIVA, 
SN=IGNOTAITĖ, CN=DAIVA IGNOTAITĖ, C=LT, 
E=vijurkugloba@gmail.com" galiojimo laikas "2020-08-
21 13:21:15"

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2020-10-15 09:44 nuorašą suformavo Aušrelė 
Krugliakovienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




