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TĖVŲ/GLOBĖJŲ SUTIKIMAS SUDARYTI SUTARTĮ 

20___ m.  ______  d.   Nr. ________ 

 
Sutinku, kad mano vaikas/globotinis (nereikalingą žodį išbraukti) 

________________________________________________________________________________ 

Paslaugos gavėjo – ugdytinio vardas, pavardė  
pasirašytų sutartį su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru dėl neformaliojo švietimo paslaugų 

________________________________________________________________________________ 

Neformaliojo švietimo paslaugos pavadinimas, kodas informacinėje sistemoje 

teikimo. Su šios sutarties kaina ____________ Eur už vieną paslaugų teikimo mėn. ir kitomis 
sutarties sąlygomis susipažinau ir sutinku. Šis sutikimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir 
galioja tiek, kiek galioja sutartis. 

________________________________________________________________________________ 

Paslaugos gavėjo – tėvo/globėjo vardas, pavardė 

____________________________________ 

Tėvo/globėjo asmens kodas  

____________________________________             ______________________________________ 

Namų tel.       Mob. tel.  

________________________________________________________________________________ 

Gyvenamosios vietos adr. 

________________________________________________________________________________ 

El. paštas  

                                                                                            ______________________________________ 

       Parašas  

Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 
(toliau – ADTAĮ) 23 straipsnyje bei ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 
straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir ADTAĮ 25 straipsnyje nustatyta tvarka turiu teisę: 1) 
žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie 
yra tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo 
veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ, BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.  

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma 
arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip: vardas, pavardė, 
buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar 
socialinės tapatybės požymius. 

Šis sutikimas su užpildytais vieno iš tėvų/globėjų duomenimis bei to tėvo/globėjo pasirašyta asmens dokumento 
kopija turi būti pateikti Lietuvos vaikų ir jaunimo centrui, kai sutartį pasirašo ugdytinis, kuriam 14–17 metų (imtinai). 
 


