(vieno iš tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų vardas, pavardė)

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, FOTOGRAFAVIMO/FILMAVIMO
2021 m. .................................. d.

(vieta)

Aš,

motina/tėvas, globėjas(a)/rūpintojas (a)
(vaiko vardas, pavardė)

(reikalingą žodį pabraukti)

Sutinku, kad Lietuvos kyokushin karate federacija (toliau – LKKF) gautų ir tvarkytų vaiko ir mano asmens
duomenis, nurodytus sutartyje: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas; informacija apie vaiko sveikatos ypatumus (alergijos, maisto ne toleravimas, naudojami

vaistai ir kita svarbi informacija, į kurią turėtų atsižvelgti stovyklos darbuotojai).
Duomenys gali būti naudojami: pirmos pagalbos suteikimas (duomenų pateikimas sveikatos priežiūros įstaigai),
komunikavimas su tėvais/globėjais/rūpintojais, instruktavimo ir registracijos žurnalų pildymas, būrių sąrašų
sudarymas.
Saugojimo terminai: Asmens duomenų tvarkymo sutikimas, instruktavimo ir registracijos žurnalai su vaiko
asmens duomenimis saugomi 5 metus. Sutartys su tėvais ar kitais vaiko tiesėtais atstovais, finansiniai dokumentai
(pinigų mokėjimo, grąžinimo dokumentai) saugomi 10 metų. Po saugojimo termino pabaigos, duomenys
sunaikinami.

S u t i n k u / n e s u t i n k u (reikalingą žodį pabraukti), kad mano nepilnametis vaikas (globotinis/rūpintinis)
Lietuvos kyokushin karate sporto stovykloje „PALANGA-2021 renginių metu būtų
fotografuojamas/filmuojamas LKKF ir Lietuvos mokinių neformaliojo vaikų švietimo centro (LMNŠC) stovyklų
veiklos viešinimo tikslais. Nuotraukos, filmuota medžiaga, nepažeidžiant vaiko teisių, garbės ir orumo,
neatlygintinai gali būti skelbiama LKKF ir LMNŠC administruojamuose tinklalapiuose, socialinėse tinkluose
Facebook, YouTube, spaudos darbuose, pristatymuose, nesiekiant komercinės naudos.
Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente bei kituose teisės aktuose,
reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą: teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą, teisė
susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis
(„teisė būti pamirštam“), teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė
nesutikti, teisė reikalauti, kad asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant
profiliavimą.
Patvirtinu, kad aukščiau išdėstytos sąlygos man yra suprantamos, mano pasirinkimai teisingi.
Sutikimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną.

(Vieno iš tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų vardas, pavardė)

(parašas)

(Vaiko vardas, pavardė)*

(parašas)

*Pasirašo nepilnamečiai vaikai nuo 14 metų

