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KAUNO SPORTO MOKYKLOS „BANGPŪTYS“ 

PRIVATUMO POLITIKA 

I. SĄVOKOS 

1. Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ (toliau – Mokykla) Privatumo politikoje (toliau  

– Politika) naudojamos sąvokos: 

1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė 

nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; 

1.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis 

priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar 

operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas 

ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu 

sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, 

apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas; 

1.3. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas 

(ES) 2016/679. 

1.4. Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis 

[https://smbangputys.lt/] išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame 

telefone); 

1.5. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

II. INTERNETINIAME PUSLAPYJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS 

2. Mokykla internetiniame puslapyje [https://smbangputys.lt/] Jūsų asmens duomenis 

tvarko įrašant šiame internetiniame puslapyje naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį 

naudodami apsilankote šiame puslapyje.  

3. Mokyklos internetiniame puslapyje yra patalpintos nuorodos į Lietuvos sporto 

organizacijų, tarptautinių sporto organizacijų internetinius tinklapius. Mokykla neatsako už 

tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą šiuose puslapiuose. 

4. Mokyklos specialisto, atliekančio duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, 

kontaktiniai duomenys: Skaistė Petkūnienė, tel. (8-37) 38 44 40,                                                                                       

el. p. skaiste.petkuniene@smbangputys.lt 

III. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS 

5. Mokyklos internetiniame puslapyje [https://smbangputys.lt/] tvarkomi Jūsų asmens 

duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens 

duomenis Mokykla turi teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.  
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IV. INTERNETINIO PUSLAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS 

6. Sutikdami su internetinio puslapio [https://smbangputys.lt/] slapukų įrašymu į Jūsų 

galinį įrenginį Jūs įgyjate šias teises: 

6.1. teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis; 

6.2. teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis; 

6.3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą; 

6.4. teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Mokyklai, 

susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis 

kitam duomenų valdytojui; 

6.5. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. 

7. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Mokyklos Duomenų 

subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas. 

8. Manydami, kad Mokyklos internetiniame puslapyje vykdomas Jūsų asmens 

duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų 

LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip 

pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų 

nustatyta tvarka. 


