
 
 

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS REKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS, PATVIRTINTOS VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS 

REKTORIAUS 2019 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMU NR. VĮU-4 „DĖL VADOVAVIMOSI VILNIAUS DAILĖS 

AKADEMIJOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS DOKUMENTAIS“ PAPILDYMO  

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. VĮU-41 

Vilnius 

 

 P a p i l d a u Asmens duomenų apsaugos politiką, patvirtintą Vilniaus dailės akademijos 

rektoriaus 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. VĮU-4 „Dėl vadovavimosi Vilniaus dailės akademijos asmens 

duomenų apsaugos politikos dokumentais“: 

1. Priedu Nr. 2 – Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (pridedamas).  

2. skyriuje „PRIEDAI“ šiuo 2 punktu: „2. Priedas Nr. 2 - Sutikimas dėl asmens duomenų 

tvarkymo“. 

 

Rektorė                doc. Ieva Skauronė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Savickė 



Asmens duomenų apsaugos politikos 

Priedas Nr. 2 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Pasirašydamas šį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, patvirtinu, kad: 

1. Vilniaus dailės akademija juridinio asmens kodas 111950439, buveinės adresas – Maironio g. 6, LT-

01124, Vilnius, tel. +3705 210 54 30, el. paštas vda@vda.lt (toliau – VDA), įgyvendindama VDA Rektoriaus 

2020 m. gegužės 13 d. įsakymą VĮU-39, kuriuo patvirtinti eLABa tvarkos aprašo pakeitimai „Dėl Vilniaus dailės 

akademijos rektoriaus 2015 m. gegužės 25 d. įsakymo nr. VĮU-40 „Dėl Vilniaus dailės akademijos elektroninių 

dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“; Rektoriaus 2015 gegužės 25 d. įsakymą Nr. VĮU-40, kuriuo patvirtintas Vilniaus dailės 

akademijos elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemos 

(toliau eLABa) tvarkos aprašas; Senato 2015 lapkričio 11 d. nutarimu patvirtintą Antrosios pakopos studijų 

baigiamojo darbo aprašą, VDA tvarkys ir saugos mano asmens duomenis, o tiksliau: vardą, pavardę, asmens 

kodą, el. pašto adresą ir darbuotojo pareigas (padalinys, tabelio numeris), kurie reikalingi magistro darbo vadovo 

prisijungimui prie eLABa talpyklos ir magistro darbo patikrinimui tekstų sutapčių programa.  

2. Esu supažindintas su savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, nustatytomis 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva Nr. 95/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatyme, ir jų įgyvendinimo tvarka: 

2.1. teise žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

2.2. teise susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; 

2.3. teise reikalauti ištaisyti asmens duomenis; 

2.4. teise reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“); 

2.5. teise apriboti asmens duomenų tvarkymą; 

2.6. teise nesutikti su asmens duomenų tvarkymu; 

2.7. teise į asmens duomenų perkeliamumą. 

3. Esu susipažinęs su Asmens duomenų tvarkymo VDA taisyklėmis 

(https://www.vda.lt/lt/dokumentai/asmens-duomenu-apsauga) ir eLABa talpyklos taisyklėmis 

(https://www.elaba.lt/elaba-portal/elaba/dokumentai) ir jose nurodytais asmens duomenų tvarkymo pagrindais ir 

terminais. 

4. . Esu informuotas, kad kilus klausimams susijusiems su asmens duomenų tvarkymu galiu kreiptis į VDA 

Asmens duomenų apsaugos pareigūną Luką Valentukevičių (lukas.valentukevicius@vda.lt, tel. : (8 5) 212 68 69).  

5. Esu informuotas, kad VDA veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises, turi teisę skųsti 

duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar 

asociacija, atitinkanti Reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat 

teismui teisės aktų nustatyta tvarka. 
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6. Esu informuotas, kad duomenų subjektas, dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyręs materialinę ar 

nematerialinę žalą, turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo jis gali kreiptis į teismą. 

7. Sutinku ir patvirtinu, kad šio sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki 

sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

 

 

Vardas Pavardė                                                                                                                        (parašas) 


