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ATASKAITĄ PATEIKĖ: 

Aušra Plytninkaitė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS PAGRINDAS: 

Alytaus miesto mero Vytauto Grigaravičiaus raštiškas leidimas vykti. 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS LAIKAS IR VIETA, TRUKMĖ: 

2018 m. gegužės 11 d., Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ( Vytauto pr. 44, Kaunas), trukmė 

1 diena 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS DALYVIAI: 

Aušra Plytninkaitė 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS TIKSLAS IR UŽDUOTYS: 

Dalyvauti seminare „Asmens duomenų apsaugos privalomi reikalavimai įstaigose 2018 m. 

gegužės 25 d. įsigaliojus ES bendrajam duomenų apsaugos reglamentui“. 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS METU ĮVYKĘ DARBO SUSITIKIMAI: 

 

 

SVARSTYTŲ KLAUSIMŲ, SPRENDIMŲ IR KITOS INFORMACIJOS APRAŠYMAS, 

NUOTRAUKOS: 

Asmens duomenų saugojimo teisinis reglamentavimas. Darbdavio atsakomybė už asmens 

duomenų saugojimo pažeidimus. 

Asmens duomenų apsaugos principų naujovės (reikalavimai sutikimui, duomenų kiekio 

minimizavimui ir kt.) ir praktiniai principų taikymo aspektai. 

Kuriuos darbuotojų asmens duomenis gali tvarkyti darbdavys ir kaip reglamentuoti darbuotojo 

sutikimą dėl jo asmeninės informacijos tvarkymo? 



Saugomų asmens duomenų inventorizavimas  ir kam to reikia? 

Asmens duomenų subjektų ir asmens duomenų valdytojo  teisės ir pareigos. Kaip praktiškai šias 

pareigas ir teises užtikrinti? 

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymo galimybės. Įstaigos vadovo atsakomybė už 

nepilnamečių asmens duomenų tvarkymo pažeidimus. 

Asmens duomenų saugumo pažeidimai. Kaip jų išvengti? 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išaiškinimai apie asmens duomenų tvarkymą ir 

apsaugą. 

 

PASIŪLYMAI DĖL KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ (INFORMACIJOS) 

PANAUDOJIMO, NAUDINGI KONTAKTAI IR KT.: 

Mokymų metu įgytos žinios bus naudojamos rengiant Asmens duomenų tvarkymo Alytaus 

lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ taisykles. 

 

IŠVADOS: 

 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS FINANSAVIMAS: 

Seminaro išlaidos apmokėtos Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ lėšomis.  

 

PAPILDOMA INFORMACIJA (TRANSPORTAS, APGYVENDINIMAS): 

Transporto išlaidos apmokėtos iš asmeninės A. Plytninkaitės sąskaitos. 

 

PRIDEDAMA INFORMACIJA (DARBOTVARKĖ, PROGRAMA, GAUTA MEDŽIAGA, 

NUORODOS): 

 

 

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS VERTINIMAS (REIKIAMĄ PAŽYMĖTI): 

KOMANDIRUOTĖS ORGANIZAVIMAS (LOGISTIKA) 

□ – puikus; ■ – labai geras; □ - geras; □ - patenkinamas. 

KOMANDIRUOTĖS SUSITIKIMŲ, RENGINIŲ NAUDINGUMAS IR TIKSLINGUMAS 

□ – puikus; ■ – labai geras; □ - geras; □- patenkinamas. 

KOMANDIRUOTĖS METU ĮGYTŲ ŽINIŲ PRITAIKYMAS 

□– puikus; ■– labai geras; □ - geras; □ - patenkinamas. 

 

 

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė                          Aušra Plytninkaitė  
e: g. 34, Vilnius 


