
Priedas Nr.2

2023 M. ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRO 
1–4 KLASIŲ  MOKSLEIVIŲ – SMULKIOSIOS TAUTOSAKOS  
ATLIKĖJŲ KŪRYBOS KONKURSAS „ČIULBA ČIULBUTIS“

SUTIKIMAS

Dėl_______________________________________________________________
(nepilnamečio sūnaus, dukters, globotinio (-ės) vardas, pavardė arba pilnamečio dalyvio vardas, pavardė)
asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo, filmavimo, fotografavimo, vaizdo medžiagos viešinimo 

2023 m.                      mėn.     d. 

Žiežmarių kultūros centras (toliau – Centras), vadovaudamasis Centro direktoriaus 2018 m. balandžio 16
d.  įsakymu  Nr.  V-15  patvirtintomis  Žiežmarių  kultūros  centro   asmens  duomenų  tvarkymo
taisyklėmis,   Lietuvos Respublikos  civilinio kodekso 2.22 str.  1  d.  nuostata,  bei  siekdamas  užtikrinti
smulkiosios tautosakos   atlikėjų kūrybos konkurso „Čiulba čiulbutis“ (toliau – Konkursas)  dalyvių
asmens duomenų apsaugą,  prašo Jūsų išreikšti  sutikimą (nesutikimą)  dėl asmens duomenų tvarkymo ir
galimybės Jus / Jūsų vaiką (globotinį) fotografuoti (filmuoti) bei viešinti su Jumis / Jūsų vaiku (globotiniu)
susijusią vaizdo medžiagą nurodytais atvejais ir tikslais. 
Asmens  duomenų  tvarkymo  teisinis  pagrindas  –  Bendrasis  duomenų  apsaugos  reglamentas,  Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir Žiežmarių kultūros centro asmens duomenų
tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Sutinku / nesutinku  (reikiamą pabraukti), kad  Konkurso dalyvio anketoje pateikti mano / mano sūnaus,
dukros,  globotinio  (-ės)  asmens  duomenys  –  vardas,  pavardė,  el.  pašto  adresas,  kontaktinis  adresas  ir
telefono  numeris,   darbovietės  /  mokymosi  ar  atstovaujančios  įstaigos  /  organizacijos  /  kolektyvo
pavadinimas, pareigos – būtų tvarkomi Centro Taisyklėse nurodytu vykdymo tikslu, laikantis Taisyklėse
nustatytų  asmens  duomenų  rinkimo  ir  tvarkymo  sąlygų,  duomenų  subjekto  teisių  ir  jų  įgyvendinimo
tvarkos. 
 
Sutinku /  nesutinku  (reikiamą pabraukti), kad  mane  /  mano  sūnų,  dukrą,  globotinį  (-ę)  fotografuotų,
filmuotų šiais atvejais ir tikslais: konkurso renginių metu kartu su grupe, vieno dalyvio nuotraukai (bendru
planu), vieno dalyvio stambiu planu (veidas).

Sutinku / nesutinku (reikiamą pabraukti), kad mano / mano sūnaus, dukros,  globotinio (-ės)  atvaizdas
būtų publikuojamas Centro interneto svetainėje www.ziezmariukc.lt, Centro stenduose,  brošiūrose ir kituose
informaciniuose  leidiniuose,  Centro  socialiniuose  tinkluose,  Centro  partnerių  ir  informacinių  rėmėjų
interneto  svetainėse,  socialiniuose  tinkluose,  informaciniuose  leidiniuose,  naudojamas  kaip  Centro
archyvo medžiaga, spausdinamas, viešinamas ir platinamas Centro veiklos apžvalgos, veiklos pristatymo
tikslais.

Sutinku / nesutinku (reikiamą pabraukti), kad mano / mano sūnaus, dukros, globotinio (-ės) asmens 
duomenys (vardas, pavardė) būtų saugomi užtikrinant teisę į atvaizdą ir jos apsaugą.

Kita (nurodyti pageidaujamus atvejus ir 

tikslus):___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___

Esu informuotas (-a), kad įstatymų nustatyta tvarka turiu teisę:
 Būti informuotas (-a) apie savo / savo sūnaus, dukros, globotinio (-ės) asmens duomenų tvarkymą;
 Susipažinti su savo / savo sūnaus, dukros, globotinio (-ės)  asmens duomenimis;
 Reikalauti ištaisyti savo / savo sūnaus, dukros, globotinio (-ės) asmens duomenis;
 Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti mano / mano  sūnaus, dukros, globotinio (-ės)  asmens 

duomenis;

http://www.ziezmariukc.lt/


 Centro vykdomų renginių metu fotografuoti, filmuoti savo vaiką ir kitus vaikus tik asmeniniais tikslais ir 
be kitų tėvų sutikimo negaliu skelbti nuotraukų, vaizdų viešai ar naudoti jų kitais tikslais.

Veikiu abiejų tėvų / globėjų vardu arba esu tik vienas nepilnamečio tėvų teisių turėtojas – TAIP / NE

_____________               ___________                                     _____________________________

Data                                parašas                                             vardas, pavardė
_____________               ___________                                     _____________________________

Data                                parašas                                             vardas, pavardė

Pastaba: Sutikimą privalo užpildyti kiekvienas pilnametis asmuo / grupės dalyvis / nepilnamečio dalyvio tėvai, globėjai
arba vienas iš jų (jei veikia abiejų tėvų / globėjų vardu arba yra tik vienas nepilnamečio tėvų teisių turėtojas).


