
Asmens duomenų tvarkymo  
Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje taisyklių  

8 priedas 
 

(Privatumo pranešimo forma) 
 

PRIVATUMO PRANEŠIMAS 
 

Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos mokymų 
_________________________,  vyksiančių ________________, dalyviams                                                            
(pavadinimas)                                                    (data) 
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                      
Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas? 

Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – biblioteka)   
Įmonės kodas: 190276234 
Adresas: Vytauto g. 61, Palanga  
Tel. (8 460) 49445 
El. paštas direktorius@palangamvb.lt  
https://www.palangamvb.lt/ 
 
Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų 
asmens duomenys? 

Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos mokymų (toliau – bibliotekos 
mokymai) dalyvių asmens duomenų tvarkymo tikslai: 

1. registracija į bibliotekos mokymus; 
2. bibliotekos mokymų vykdymas nuotoliniu būdu; 
3. pažymėjimų išdavimas. 

Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais yra atliekamas 
vykdant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR) 57 straipsnio 1 dalies 
d punkte įtvirtintą užduotį - skatinti duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų 
informuotumą apie jų prievoles pagal BDAR. 

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi? 

Informuojame, kad bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: 
1. registracijos į bibliotekos mokymus tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto 

adresas, atstovaujama įstaiga, telefono numeris; 
2. bibliotekos mokymų vykdymo nuotoliniu būdu tikslu: prisijungimo duomenys 

(vardas) ir komentarai; 
3. pažymėjimų išdavimo bibliotekos mokymų dalyviams tikslu: vardas, pavardė, 

dalyvavimo bibliotekos mokymuose faktas, data. 

Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenys nebus teikiami tretiesiems asmenims. 
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Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi bibliotekos mokymų organizavimo laikotarpiu ir 
saugomi 2 savaites po mokymų. 

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti? 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į biblioteką dėl klausimų, susijusių 
Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises: 

1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; 
2. teisę susipažinti su duomenimis; 
3. teisę reikalauti ištaisyti duomenis; 
4. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); 
5. teisę apriboti duomenų tvarkymą; 
6. teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui (tokiu atveju negalėsite 

dalyvauti mokymuose ir (ar) gauti dalyvavimą juose patvirtinantį dokumentą). 

Informuojame, kad nesutikdami su bibliotekos sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto 
prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę 
kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, el. p. ada@ada.lt 

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis? 

Jeigu dėl šiame Privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų 
apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo bibliotekoje iškiltų klausimų, prašome kreiptis į 
bibliotekos asmens duomenų apsaugos pareigūną el. p. ada@palangamvb.lt 
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