
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS  

PRIVATUMO POLITIKA 

 

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (toliau – VDU SA) įsipareigoja saugoti jūsų 

privatumą. Šioje Privatumo politikoje jums aiškiai, suprantamai ir išsamiai pristatome mūsų 

duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei jūsų teises, susijusias su 

asmens duomenų rinkimu ir naudojimu. 

Kas tvarko Jūsų duomenis?  

Jūsų duomenis tvarko VDU SA. Už VDU SA vykdomą duomenų tvarkymo veiklą savo 

kompetencijos ribose atsakinga VDU SA Revizijos komisija. 

Kokiais tikslais renkami duomenys apie Jus?  

Duomenų rinkimo tikslas Kokie duomenys renkami? 

Vidinės komunikacijos Vardas ir pavardė; Telefono numeris, adresas ir elektroninio 

pašto adresas; Gimimo data; Pareigos, pareigų vykdymo 

laikotarpis; Vaizdinė medžiaga, kurioje Asmuo yra 

nufilmuotas arba nufotografuotas; Informacija apie studijų 

pradžią, studijų pabaigą (arba numatomą studijų pabaigą), 

studijų pakopa, studijų padalinys, studijų programa, studijų 

kursas. 

Studentų atstovavimo Vardas ir pavardė; Gimimo data ir asmens kodas; Telefono 

numeris ir elektroninio pašto adresas; Pareigos, pareigų 

vykdymo laikotarpis; Vaizdinė medžiaga, kurioje Asmuo yra 

nufilmuotas arba nufotografuotas; Informacija apie studijų 

pradžią, studijų pabaigą (arba numatomą studijų pabaigą), 

studijų pakopa, studijų padalinys, studijų programa, studijų 

kursas. 

Renginių organizavimo Vardas ir pavardė; Telefono numeris ir elektroninio pašto 

adresas; Gimimo data; Studijų padalinys, studijų programa, 

studijų kursas; Socialinio tinklo paskyros adresas; Maitinimosi 

poreikiai ir kiti duomenų subjekto pateikti duomenys; 

Vaizdinė medžiaga, kurioje Asmuo yra nufilmuotas arba 

nufotografuotas. 

Kandidatų į pareigybes 

administravimo 

Vardas ir pavardė; Telefono numeris ir elektroninio pašto 

adresas; Gimimo data; Informacija apie studijų pradžią, studijų 

pabaigą (arba numatomą studijų pabaigą), studijų pakopa, 

studijų padalinys, studijų programa, studijų kursas; Vaizdinė 

medžiaga, kurioje Asmuo yra nufilmuotas arba 

nufotografuotas; Kiti duomenys, kuriuos kandidatas nurodo 

savo motyvaciniame laiške ir gyvenimo aprašyme. 

 

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenys? 

Asmens duomenys saugomi kol asmuo turi studento statusą, VDU SA nario statusą ar renginio 

dalyvio statusą ir 2 metus po studijų, narystės ar renginio pabaigos.  



 

Kokių duomenų apsaugos principų laikosi VDU SA? 

• Jūsų duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių 

duomenų apsaugą (tikslo apribojimo principas) 

• Jūsų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi tikslais, 

nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis (tikslo apribojimo 

principas).  

• Jūsų duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai (teisėtumo, sąžiningumo ir 

skaidrumo principas).  

• Jūsų duomenys tvarkomi taip, kad jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei to 

reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo 

trukmės apribojimo principas). 

• Jūsų duomenys būtų tvarkomi laikantis organizacinių ir techninių duomenų saugumo 

priemonių (vientisumo ir konfidencialumo principas). 

 

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?  

Jūsų duomenys VDU SA tvarkomi automatiniu būdu susistemintuose rinkiniuose, 

neautomatiniu būdu fiziniame archyve ir duomenų tvarkymas statistikos tikslais.  

Jūsų duomenys VDU SA renkami teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš jūsų, 

oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar 

sutarčių pagrindu. Dauguma atveju asmens duomenys VDU SA tvarkomi gaunant jūsų 

sutikimą.  

Prieš renkant duomenis privalome jus apie tai informuoti ir pateikti šią informaciją:  

• Duomenų tvarkytojo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą; 

• Kokiais tikslais tvarkomi ar ketinami tvarkyti jūsų duomenys; 

• Kam ir kokiais tikslais teikiami jūsų duomenys;  

• Apie jūsų teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti 

neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. 

 

Jūsų teisės  

Jei renkame jūsų asmens duomenis, jūs turite tam tikrų teisių, padedančių užtikrinti, kad jūsų 

duomenys būtų naudojami teisėtai ir sąžiningai: 

• Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); 

• Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); 

• Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti 

asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); 

• Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus 

saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam). 

 



 

Kaip įgyvendinti savo teises? 

• Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjektų asmeninių duomenų tvarkymu ir 

duomenų subjektų teisėmis, numatytomis BDAR, ADTAĮ ir kituose susijusiuose teisės 

aktuose, turite teisę kreiptis tiesiogiai į atitinkamas asmens duomenis tvarkančius 

asmenis arba į Revizijos komisiją bei VDU SA Biurą. 

• Prašymus ar skundus galite teikti tiesiogiai VDU SA centriniame biure arba 

elektroniniu paštu revizija@vdusa.lt 

• Jūsų prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų jūsų 

vardas, pavardė, adresas ir kiti kontaktiniai duomenys pageidaujamos formos ryšiui 

palaikyti, informacija apie tai, kokią iš jūsų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama 

įgyvendinti. 

• Jūs galite įgyvendinti savo teises tik suteikus VDU SA galimybę patikrinti jūsų 

tapatybę. Jūsų tapatybė patikrinama vienu iš šių būdų: 

o Atvykstant į VDU SA biurą ir kartu su prašymu įgyvendinti teises pateikiant 

asmens 

o tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

o Rašant prašymą ar skundą iš VDU suteiktos elektroninio pašto dėžutės; 

o Atneštą į VDU SA biurą prašymą ar skundą priimantis VDU SA darbuotojas ar 

narys privalo patikrinti jūsų tapatybę. 

• Galite rašyti prašymą ar skundą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, į kurį atsakysime 

per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, išskyrus atvejus ir sąlygas, numatytus 

BDAR ir kituose teisės aktuose. 

• Jeigu jūs, susipažinę su atsakyme pateiktais VDU SA tvarkomais savo asmens 

duomenimis, nustatote, kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba 

nesąžiningai, ir kreipiatės į VDU SA, Revizijos komisija ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas patikrina asmens duomenų tvarkymo tikslumą, teisėtumą, sąžiningumą ir imasi 

priemonių, kad nedelsiant būtų sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukaupti asmens 

duomenys ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmai, išskyrus 

saugojimą, ir informuoja jus apie atliktus veiksmus. 

• Jūs galite reikalauti, kad VDU SA asmens duomenis ištrintų, kai VDU SA viešai 

paskelbė jūsų asmens duomenis. VDU SA privalo asmens duomenis ištrinti, Revizijos 

komisija, atsižvelgdama į VDU SA naudojamas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudų 

dydį, imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, kad tokie asmens 

duomenys ir (ar) jų kopijos arba dublikatai būtų nedelsiant sunaikinti. 

 

Slapukai 

Puslapyje www.vdusa.lt naudojami slapukai (angl. „cookies“). Visuose universiteto 

puslapiuose naudojami tik baziniai naršymui būtini slapukai. Slapukas – tai tekstinis 

dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš portalo į 

naudotojo kompiuterio kietąjį diską, kad portalo administratorius galėtų atskirti naudotojo 

kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. 



 

Kontaktinė informacija 

Jei norite daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų duomenis, ar turite prašymų mums 

dėl Jūsų duomenų apsaugos teisių įgyvendinimo, kreipkitės el. paštu revizija@vusa.lt. 

Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys rasite Asmens duomenų 

tvarkymo VDU SA tvarkos apraše. 

 

 


