
 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ 

TVARKYMĄ 

 

Šiuo pranešimu informuojame Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Kelmės rajono vaiko ir šeimos 

gerovės centre (toliau – Centras), juridinio asmens kodas 190099289, adresas Mokyklos g. 9, Vijurkų k., 

Kukečių sen., Kelmės r. sav., tel.   (8 636) 06 655, mob. tel. 8 636 50 826, el. p. 

administracija@vijurkai.lt., kuris yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.  

 

Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tikslais bei dokumentų valdymo tikslais Centras 

tvarko: 

 
- vaikų, kuriems Centras teikia socialines paslaugas asmens duomenis (Lietuvos Respublikos 

piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą 
išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris; asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės); 
asmens kodas, gimimo data, pilietybė, nuotrauka, parašas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, 
faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris (namų ir asmeninio mobiliojo ryšio), 
elektroninio pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, specialių  kategorijų asmens duomenys, 
susiję su sveikata, ugdymu, duomenys apie teistumą, administracines nuobaudas, turimą turtą, pinigines 
lėšas ir duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba),  kuriuos tvarkyti įpareigoja įstatymai ir kiti teisės 
aktai);  

- vaikų tėvų (kitų šeimos narių) asmens duomenis (šeiminė padėtis, vardai, pavardės, gimimo datos, 
telefonų  numeriai, el. paštų adresai, pilietybė, gyvenamosios vietos adresai, faktinės gyvenamosios 
vietos adresai, ir duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba),  kuriuos tvarkyti įpareigoja įstatymai ir 
kiti teisės aktai);  

- globėjų (rūpintojų), įtėvių ir asmenų, norinčių tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais, fizinių asmenų, 
norinčių  laikinai priimti svečiuotis Centre gyvenančius vaikus asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo 
data, asmens kodas, šeimyninė padėtis, telefono  numeris, el. pašto adresas, pilietybė,  gyvenamosios 
vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas,  parašas, įtėvių specialių  kategorijų asmens 
duomenys, susiję su sveikata,  įtėvių duomenys apie teistumą, turimą turtą, pinigines lėšas ir duomenys, 
kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba),  kuriuos tvarkyti įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai);  

- asmenų, šeimų, kuriems Centras teikia socialines paslaugas duomenis (Lietuvos Respublikos 
piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą 
išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris; asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės); 
asmens kodas, gimimo data, pilietybė, nuotrauka, parašas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, 
faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris (namų ir asmeninio mobiliojo ryšio), 
elektroninio pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, specialių  kategorijų asmens duomenys, 
susiję su sveikata, ugdymu, duomenys apie teistumą, administracines nuobaudas, turimą turtą, pinigines 
lėšas ir duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba),  kuriuos tvarkyti įpareigoja įstatymai ir kiti teisės 
aktai). 

 
Kiekvienu konkrečiu atveju Centras renka ir tvarko tik tiek duomenų, kiek reikia konkrečios paslaugos 
teikimui.  
 
 Asmens duomenys tvarkomi vykdant Centrui taikomus teisės aktų reikalavimus, vadovaujantis 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu, 9 straipsnio 2 

dalies g punktu. Asmens duomenys saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų 

rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl 

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nurodytais terminais. 

 

Centras gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, kai tai daryti Centrą įpareigoja įstatymai ar kiti 

teisės aktai arba siekiant teisėtų Centro interesų apsiginti nuo ieškinių, skundų, pretenzijų.  

 

Asmens duomenis Centras gauna iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos, Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos 

Respublikos teismų; antstolių; prokuratūros; policijos komisariatų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, 

organizacijų, turinčių teisę teikti Centrui asmens duomenis.  
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Centras asmens duomenis teikia Centro veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, valdančiai Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą 

(SPIS), kitoms valstybės institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis 

Centrą įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai. Prireikus, asmens duomenys gali būti teikiami teismams, 

kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, teisėsaugos institucijoms.  

 

Be to, asmens duomenis Centras gali perduoti/atskleisti duomenų tvarkytojams: dokumentų 

archyvavimo, audito, konsultacines, turto priežiūros ir aptarnavimo, techninės ir programinės įrangos 

kūrimo, palaikymo ir priežiūros, duomenų centrų, interneto svetainės administravimo ir kitas paslaugas 

teikiantiems paslaugų teikėjams. Minėti paslaugų teikėjai tvarkydami asmens duomenis veikia Centro 

vardu ir pagal jo nurodymus. 

 

Dėl savo asmens duomenų Jūs  turite toliau nurodytas teises, įgyvendinamas Reglamento (ES) 2016/679 

11-23 straipsniuose nustatyta apimtimi: 

(i) Teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

(ii) Prašyti, kad Centras leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis; 

(iii) Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis ar papildyti neišsamius duomenis; 

(iv) Prašyti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“); 

(v) Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; 

(vi) Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tuo atveju, kai Centras tvarko asmens 

duomenis atlikdamas užduotis viešojo intereso labui bei vykdydamas jam pavestas viešosios 

valdžios funkcijas ar siekdamas teisėto intereso. 

 

Jei manote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų, kaip duomenų 

subjekto, teisės, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).  

 

Jūs bet kada galite gauti šios informacijos kopiją. Visais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo ir 

teisių įgyvendinimo turite teisę kreiptis į Centrą aukščiau nurodytais kontaktais arba į Centro duomenų 

apsaugos pareigūną interneto svetainėje  https://www.vijurkai.lt/ skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ 

nurodytais kontaktais.  
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