
PATVIRTINTA  
Neringos gimnazijos direktoriaus  

2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 5V-48 
 
 
                     Nuomos, maitinimo, bendradarbiavimo 
              (reikiamą žodį pabraukti)        sutarties priedas 
 

               20 __ m. ________________ d. Nr. ________ 
 

DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS 

20___ m.____________ d. 
 

_____________________________________________________ (toliau – Duomenų subjektas)  
(vardas, pavardė, gimimo data) 

 

_______________________________________________________________________________,  
                                                                                                        (adresas, telefonas)  

ir Neringos gimnazijos (toliau – Duomenų tvarkytojas), direktoriaus įgaliotu asmeniu sudarė šį 
susitarimą dėl duomenų tvarkymo (toliau – Susitarimas):  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 
(toliau – ADTAĮ) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 5 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktais ir 7 straipsnio 2 
dalimi, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu,  t. y., kai sudaroma ir  vykdoma sutartis, kai viena  
 
iš šalių yra Duomenų subjektas, aš ....................................................................................................... 

(vardas, pavardė) 
sutinku / nesutinku (reikiamą žodį pabraukti) kad mano, kaip Duomenų subjekto, asmens 
duomenys: vardas; pavardė; deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; faktinės gyvenamosios vietos 
adresas; telefono numeris, elektroninio pašto adresas; ar: įstaigos arba įmonės pavadinimas, kodas, 
adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, būtų  tvarkomi tarpusavio, tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo ( reikiamą žodį pabraukti) tikslais sutarties galiojimo laikotarpiu . 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. 
įsakymo Nr. V-100, įsigaliojo nuo 2011 03 18 ( LVA 2018 05 10 įsakymo Nr. VE-29 redakcija, 
įsigaliojo nuo 2018 05 12) Duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo Neringos 
gimnazijoje bus saugomas 1 metus po sutarties pasibaigimo. 

Duomenų subjektas bet kuriuo metu gali atšauti šį susitarimą. 
                     Visi ginčai, kylantys iš šio Susitarimo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti 
per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčas gali būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės 
aktų numatyta tvarka. 

Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną 
egzempliorių kiekvienai Susitarimo Šaliai.  

Šalys patvirtina, kad Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė 
jį kaip atitinkantį jų tikslus ir išreiškia jų valią, pasirašė aukščiau nurodyta data.  
 

Šalių parašai: 
 
Duomenų tvarkytojas    Duomenų subjektas 
Neringos gimnazija 
Įstg. kodas 190893381 
G.D.Kuverto g. 12,  93127 Neringa 
Tel. (8  469) 52505 
El. p. rastine@neringosgimnazija.lt  
Direktorius     
 
Įgaliotas asmuo: 
  

_______________________________________ 
______________________________________ 
_______________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 


