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Šiame privatumo pranešime (toliau – Privatumo 
pranešimas) Jums pateikiame informaciją apie 
tai, kaip viešoji įstaiga „Tarptautinė Amerikos 
mokykla Vilniuje“ (toliau – AISV), tvarko Jūsų ar 
Jūsų vaikų (įskaitant globotinius), kurie ketina 
tapti ar yra AISV ikimokyklinio ugdymo, pradinio 
ir vidurinio ugdymo ir/ar tarptautinio bakalaureato 

programų dalyviai (toliau – moksleiviai), asmens 
duomenis, gautus Jums pateikiant paraiškas 
moksleivių atrankai į AISV, AISV vykdant mokymo 
procesą, užklasines veiklas, Jums lankantis AISV 
interneto svetainėje (www.aisv.lt) ir socialinės 
medijos paskyroje, dalyvaujant darbuotojų 
atrankoje, AISV vykdant vaizdo stebėjimą ir kita. 

Viešoji įstaiga „Tarptautinė Amerikos mokykla 
Vilniuje“, juridinio asmens kodas 111968960, 
buveinės adresas Subačiaus g. 41, LT-11350, 
Vilnius yra duomenų valdytojas. Duomenų 
apsaugos pareigūno kontaktai: dpo@aisv.lt. 

AISV tikslai yra tenkinti moksleivių pažintinius, 
lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems 
tapti aktyviais visuomenės nariais. Skatinti 
tarptautinį bendradarbiavimą švietimo, socialinėje 
ir kitose srityse. AISV teikia ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo, pradinio ir vidurinio 
ugdymo bei tarptautinio bakalaureato paslaugas. 

1. KĄ REIŠKIA ŠIS PRIVATUMO PRANEŠIMAS?

2. APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ

http://www.aisv.lt
mailto:dpo@aisv.lt
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4.1. Tėvams (globėjams) 
pateikiant paraiškas 
moksleivių atrankai į AISV 
AISV, vykdydama moksleivių atranką, renka 
informaciją apie moksleivius ir jų tėvus/globėjus, 
siekdama atlikti moksleivių vertinimą ir priimti 
moksleivius, kurie gebės sėkmingai mokytis AISV 
ir ją pabaigti.

Moksleivių tėvams (globėjams), pildant priėmimo 
į AISV paraišką, yra renkami šie asmens 
duomenys: 

●	 Vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenimo 
Lietuvoje leidimo numeris (jeigu aktualu), gimtoji 
kalba, kitos kalbos, telefono numeris, el. paštas;

●	 Šeimos informacija: tėvų vardai, pavardės, el. 
pašto adresai, mobilaus telefono numeriai;

●	 Akademinė informacija: prieš tai lankytos 
mokyklos pavadinimas, adresas, klasė, 
informacija ar vaikas prieš tai mokėsi kitomis 
užsienio kalbomis, kiek metų mokėsi, vaiko 
kitos užsienio kalbos pasirinkimas, pasirinkimas 
ar vaikas lankys lietuvių kalbos pamokas, 
kaip gimtosios ar kaip užsienio; informacija ar 
vaikui buvo nustatyta fizinė, mokymosi, elgesio, 
emocinė ar kita negalia per pastaruosius 
penkerius metus, ar vaikas lankė kokią nors 
specialaus ugdymo programą, mokėsi sustiprintai 
ar lankė specialių poreikių programą, lankėsi 
pas logopedą, ar vaikui yra reikalinga fizinė ar 

emocinė pagalba (pvz. dėl judėjimo, alergijų, 
šeimoje įvykusių pasikeitimų ar asmeninių 
problemų), ar vaikas kada nors peršoko klases, 
ar teko kartoti kurios nors klasės kursą, kodėl 
vaikas nebelankys dabartinės mokyklos, ar 
vaikas turi kokių nors ypatingų gabumų ar 
pomėgių, kokios popamokinės veiklos domina 
vaiką, 2 paskutinių mokslo metų akademinių 
pasiekimų įvertinimas iš buvusios mokyklos;

●	 Vaiko sveikatos forma (ūgis, svoris, KMI 
(kūno masės indeksas), kraujo spaudimas, 
klausa, regėjimas, regos sutrikimai, informacija 
apie širdies, kraujotakos sistemą, kvėpavimo 
sistemą, kraują, virškinimo sistemą, urogenitalinę 
sistemą, nervų sistemą, endokrininę sistemą, 
odos bėrimus, išsivystymą pagal amžių, mitybos 
režimą, psichinę/elgesio būklę, kalbą, skeleto/
raumenų sistemą, fizinio ugdymo grupę, ar 
vaikas atleistas nuo kūno kultūros pamokų, 
informacija apie privalomus skiepus, dantų ir 
žandikaulių būklę), informacija apie leidimą duoti 
vaistus mokykloje, specialią dietą, persirgtas 
ligas;

●	 Moksleivio elgesio ir gebėjimų vertinimo 
forma (užpildyta buvusio klasės auklėtojo arba 
direktoriaus): asmens pildančio formą vardas, 
pavardė ir pareigos, vaiko šiuo metu lankomos 
mokyklos pavadinimas, telefono numeris, 
adresas ir el. pašto adresas, informacija, ar 
vaikas turėjo kokių nors elgesio, emocinių ar 
kitų problemų mokykloje, ar vaikas kada nors 
elgėsi agresyviai su kitais vaikais, ar vaikui sunku 

4. KODĖL IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

Asmens duomenys yra bet kokia AISV apie 
duomenų subjektą renkama informacija, kuri 
gali būti panaudota duomenų subjekto asmens 
tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu 
ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, 
įskaitant duomenų subjekto vardą, pavardę, 
adresą, kuriuos apie duomenų subjektus 
AISV renka dėl šiame Privatumo pranešime 
ar atskirame duomenų subjekto sutikime ar 
susitarime su AISV nurodytų tikslų.

3. KAS YRA ASMENS DUOMENYS?
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susikaupti pamokų metu, ar jis/ji trukdo kitiems 
vaikams ir kokiu būdu, ar pildančio nuomone 
vaikas yra pagarbus, geranoriškas ir aktyvus 
mokyklos bendruomenės narys.

Šie asmens duomenys yra renkami sutarties 
sudarymo tikslu. Duomenys saugomi 5 (penkis) 
metų nuo sutarties sudarymo, jeigu sutartis su 
AISV yra sudaroma, o nesudarius sutarties su 
AISV, duomenys yra sunaikinami po 6 (šešių) 
mėnesių pasibaigus atrankos procesui. 

4.2. Sudarant su AISV 
priėmimo į mokyklą sutartį 
AISV atrinkus moksleivius mokytis, su jų tėvais/
globėjais yra sudaroma priėmimo į mokyklą 
sutartis. Sudarant su AISV priėmimo į mokyklą 
sutartį, AISV renka šiuos asmens duomenis: 

●	 moksleivio vardas ir pavardė, gimimo data, 
vieno iš tėvų/globėjų vardas, pavardė, parašas, 
moksleivio paso numeris, asmens kodas, namų 
adresas Vilniuje, kontaktinis asmuo, jeigu tėvams 
kas nors nutiktų, nuolatinis adresas užsienyje, 
kam turi būti siunčiamos sąskaitos;

●	 Šeimos informacija: tėvų pilietybės, 
darbovietės, jų pavadinimai ir pareigos, el. pašto 
adresai, mobilaus telefono numeriai, kitų šeimoje 
esančių vaikų amžius;

●	 Informacija, ar tėvai sutinka, kad vaikas 
dalyvautų AISV organizuojamose ekskursijose, 
kaip vaikas atvyks į mokyklą, ar vaikui galima 
po pamokų savarankiškai vykti į namus be 
lydinčio asmens, ar vaikui pietų pertraukos metu 
leidžiama išeiti iš mokyklos, ar tėvai pageidautų 
kandidatuoti į Mokyklos valdybos narius, ar tėvai 
norėtų būti mokyklos tėvų asociacijos nariu ar 
vaiko klasės savanoriu, kuo šeima galėtų padėti 
AISV bendruomenei. 

Šie asmens duomenys yra renkami sutarties 
sudarymo bei vykdymo ir teisėto intereso 
pagrindais ir saugomi 5 (penkis) metus nuo 
sutarties sudarymo. 

4.3. AISV vykdant mokymo 
procesą
AISV vykdant įprastą ar nuotolinį mokymo 
procesą, yra tvarkomi šie asmens duomenys: 

●	 Moksleivio vardas, pavardė, klasė, elektroninio 
pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, 
telefono numeris,, lytis, gimimo data, kalbos, 
pilietybė, IBIS kodas, informacija apie 
nemokamus ar lengvatinius pietus, moksleivių 
SSN 4 paskutiniai skaičiai, tvarkaraštis, 
lankomumas, dienos praleistos dėl ligos, 
mokymosi rezultatai (pažymiai), pasirinkti ir laikyti 
testai ir egzaminai, universitetų sąrašas;

●	 Moksleivių tėvų: vardas, pavardė, elektroninio 
pašto adresas, telefono numeris;

●	 Vartotojų IP adresas, įrenginio ID, įrenginio 
tipas ir naudojama operacinė sistema, 
naudojama naršyklė, atliekamų veiksmų žurnalas 
(ang. Log data) vietovės informacija, mokyklos 
pavadinimas, adresas, vartotojo atvaizdas, balso 
duomenys, parašytų ir gautų žinučių turinys, kita 
vykdant mokymo procesą pateikta informacija 
(pvz. namų darbų turinys). 

Šie asmens duomenys yra tvarkomi teisėto 
intereso pagrindu ir saugomi 5 (penkis) metus 
po sutarties su AISV sudarymo. AISV dalį šių 
asmens duomenų gali perduoti moksleivių 
tėvams, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei 
informacinių technologijų paslaugų teikėjams. 

4.4. Moksleiviams 
dalyvaujant popamokinėje 
veikloje ir AISV Vasaros 
stovyklose
AISV moksleiviams ir vaikams 
užsiregistravusiems į AISV Vasaros stovyklas 
organizuoja įvairias popamokines veiklas, kurių 
organizavimo ir vykdymo tikslu yra renkami 
šie duomenys: moksleivio vardas, pavardė, 
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lankomas užsiėmimas, užsiėmimo veikla, 
kontaktinė informacija, lankomumas, moksleivių 
sąrašas. Šie duomenys tvarkomi moksleivių tėvų 
sutikimo pagrindu ir saugomi iki kitų mokslo metų 
pradžios. AISV šiuos duomenis gali perduoti 
užsiėmimus vedantiems mokytojams ir išoriniams 
paslaugų teikėjams. 

4.5. AISV organizuojant 
moksleivių išvykas Lietuvoje 
ir į užsienį
AISV nuolatos organizuoja moksleivių išvykas 
Lietuvoje ar į kitas šalis. 

●	 AISV organizuojant moksleivių išvykas 
Lietuvoje, renkami šie asmens duomenys: 
moksleivio vardas, pavardė, vieno iš tėvų vardas, 
pavardė ir parašas. Šie asmens duomenys yra 
tvarkomi tėvų sutikimo pagrindu ir saugomi 6 
(šešis) mėnesius nuo kelionės pabaigos. 

●	 AISV organizuojant moksleivių keliones į kitas 
šalis, renkami šie asmens duomenys: moksleivio 
vardas, pavardė, moksleivio gimimo data, paso 
duomenys, tėvų sutikimas išvykti iš šalies su 
AISV, vaikų mitybos reikalavimai, alergijos, 
kita informacija reikalinga kelionei, tėvų vardai, 
pavardės, parašai, kita informacija. Lydinčio 
asmens (mokytojo) duomenys: vardas, pavardė, 
gimimo data ir kita informacija. Šie asmens 
duomenys yra tvarkomi tėvų sutikimo pagrindu 
ir saugomi 6 (šešis) mėnesius nuo kelionės 
pabaigos. Šie asmens duomenys gali būti 
perduodami kelionių agentūroms, ambasadoms 
dėl vizų gavimo, draudimo bendrovei ir 
moksleivius priimančiai šeimai. 

Tėvų sutikimai yra renkami kiekvienai konkrečiai 
kelionei. Prieš kelionę tėvai yra informuojami 
apie išvykos vietą, laiką, planuojamas veiklas ir 
kainą. Tėvams nesutikus, moksleiviai negali vykti 
į išvyką.

4.6. AISV teikiant sveikatos 
priežiūrą mokykloje
AISV yra slaugė, kuri moksleiviams teikia 
sveikatos priežiūrą mokykloje. AISV teikiant šias 
paslaugas renkami šie asmens duomenys: 

●	 Moksleivio vardas, pavardė, gimimo data, 
sveikatos forma (ūgis, svoris, KMI (kūno masės 
indeksas), kraujo spaudimas, klausa, regėjimas, 
regos sutrikimai, informacija apie širdies, 
kraujotakos sistemą, kvėpavimo sistemą, kraują, 
virškinimo sistemą, urogenitalinę sistemą, nervų 
sistemą, endokrininę sistemą, odos bėrimus, 
išsivystymą pagal amžių, mitybos režimą, 
psichinę/elgesio būklę, kalbą, skeleto/raumenų 
sistemą, fizinio ugdymo grupę, ar vaikas atleistas 
nuo kūno kultūros pamokų, informacija apie 
privalomus skiepus, dantų ir žandikaulių būklę), 
informacija apie leidimą duoti vaistus mokykloje, 
specialią dietą, persirgtas ligas;

●	 Moksleivio sveikatos raidos istorija: moksleivio 
vardas, pavardė, gimimo data, tėvų/globėjų 
telefono numeriai, adresas Vilniuje, kalbos, 
kuriomis kalbama namuose, klasė, kraujo grupė, 
alergijos, informacija ar tėvai leidžia moksleiviui 
mokykloje duoti vaistus, ar moksleivis laikosi 
specialios dietos, leidimas atlikti sveikatos ir 
higienos patikrą moksleiviui, tėvų parašas, 
informacija apie moksleivio persirgtas ligas 
(hepatitą, kiaulytę, skarlatiną, tymus, raudonukę, 
vėjaraupius, tuberkuliozę ir kitas), tėvų parašas, 
sveikatos ir higienos patikros rezultatai, 
apsilankymai, nusiskundimai. 

Šie asmens duomenys yra renkami įstatymo 
prievolės organizuoti sveikatos priežiūrą 
mokyklose ir teisėto intereso pagrindais. 
Duomenys yra saugomi 3 (tris) mėnesius po 
sutarties su AISV pasibaigimo dienos. 
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4.7. Moksleivių atvežimas 
į mokyklą
AISV teikia moksleivių atvežimo į mokyklą 
paslaugą specialiu autobusu. Šios paslaugos 
vykdymui yra renkami šie asmens duomenys: 
moksleivio vardas, pavardė, adresas ir 
kontaktinis telefono numeris. Šie asmens 
duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir 
saugomi 3 (tris) mėnesius po sutarties su AISV 
pasibaigimo dienos. AISV šiuos duomenis teikia 
pervežimo paslaugas teikiančiai bendrovei. 

4.8. AISV teikiant bibliotekos 
paslaugas
AISV yra įrengta biblioteka, kurios paslaugomis 
gali naudotis moksleiviai. Teikiant šią paslaugą 
yra tvarkomi šie asmens duomenys: moksleivio 
vardas, pavardė, klasė, el. pašto adresas, 
informacija apie paimtas knygas ir kitą medžiagą, 
datos. Šie asmens duomenys yra tvarkomi 
teisėto intereso vykdyti švietimo įstaigos 
įsipareigojimus pagrindu ir saugomi 3 (tris) 
mėnesius po sutarties su AISV pasibaigimo 
dienos.

4.9. Moksleivių duomenų 
naudojimas vidinei ir išorinei 
komunikacijai
Moksleivių, jų tėvų ir mokytojų bei kito 
AISV personalo bendravimas ir tarpusavio 
komunikacija yra labai svarbi ugdymo proceso 
dalis. Efektyvi komunikacija gali padėti išspręsti 
daug nesusipratimų bei prisidėti prie AISV 
bendruomenės kūrimo. 

●	 AISV vidinės komunikacijos (mėnesio 
moksleivio rinkimai, sveikinimai su gimtadieniu, 
padėkos už dalyvavimą varžybose/konkursuose, 
padėkos už aktyvumą ir pažangumą, parodos 
AISV viduje) užtikrinimo tikslu tvarko šiuos 
asmens duomenis: moksleivio vardas, pavardė, 
klasė, moksleivių atvaizdai, informacija apie 
dalyvavimą konkursuose, sporto šventėse ir 
kita. Ši informacija yra tvarkoma teisėto intereso 

pagrindu ir saugoma 3 (tris) mėnesius po 
sutarties su AISV pasibaigimo dienos. 

●	 AISV siunčia naujienlaiškius moksleivių 
tėvams (globėjams), vidinės komunikacijos 
užtikrinimo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi šie asmens 
duomenys: moksleivio vardas, pavardė, klasė, 
moksleivių atvaizdai, informacija apie dalyvavimą 
konkursuose, sporto šventėse ir kita. Moksleivių 
asmens duomenys naujienlaiškiuose skelbiami 
moksleivių tėvų (globėjų) sutikimo pagrindu 
ir saugomi 3 (tris) mėnesius po sutarties su 
AISV pasibaigimo dienos. Moksleivių tėvai 
(globėjai) visada gali atšaukti sutikimą dėl jų 
vaiko duomenų skelbimo AISV naujienlaiškyje, 
išsiųsdami atsisakymą el. paštu:  
admissions@aisv.lt.

●	 Moksleivių asmens duomenys gali būti 
naudojami ir išorinės komunikacijos, ne tik 
su AISV bendruomene, tikslais, pavyzdžiui, 
moksleivių darbų parodos galerijose. Šiuo tikslu 
tvarkomi asmens duomenys: moksleivio vardas, 
pavardė, klasė, moksleivių atvaizdai, informacija 
apie dalyvavimą konkursuose, sporto šventėse 
ir kita. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi 
teisėto intereso pagrindu ir saugomi 3 (tris) 
mėnesius po sutarties su AISV pasibaigimo 
dienos. 

●	 AISV turi interneto tinklapį (www.aisv.lt)  
ir socialinės medijos paskyras (Facebook: 
The American International School of 
Vilnius). Vykdant išorinę komunikaciją šiose 
medijose, tėvų (globėjų) sutikimo pagrindu 
AISV gali tvarkyti šiuos moksleivių asmens 
duomenis: moksleivio vardas, pavardė, klasė, 
moksleivių atvaizdai, informacija apie dalyvavimą 
konkursuose, sporto šventėse ir kita. Šie asmens 
duomenys yra saugomi 3 (tris) mėnesius po 
sutarties su AISV pasibaigimo dienos. Moksleivių 
tėvai (globėjai) visada gali atšaukti sutikimą dėl 
jų vaiko duomenų skelbimo išoriniuose medijų 
kanaluose.

●	 AISV kiekvienais metais leidžia mokyklos 
metraštį, kuris būna spausdinamas ir išdalinamas 
moksleiviams, darbuotojams, o vėliau 
perduodamas į Lietuvos nacionalinę Martyno 
Mažvydo biblioteką saugojimui. Šiuo tikslu AISV 
tvarko šiuos moksleivių asmens duomenis: 
vardą, pavardę, atvaizdą, klasę (mokslo metus). 
Šie asmens duomenys yra tvarkomi moksleivių 

mailto:admissions@aisv.lt
http://www.aisv.lt
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tėvų (globėjų) sutikimo pagrindu. Moksleivių 
tėvai (globėjai) visada gali atšaukti sutikimą. 
Tačiau sutikimo atšaukimas galioja informacijai, 
kuri dar tik bus renkama po sutikimo gavimo. 
Jeigu mokyklos metraštis jau yra atspausdintas, 
AISV objektyviai negalės pašalinti jūsų vaiko 
informacijos iš metraščio. 

4.10. AISV komunikuojant su 
moksleivių tėvais (globėjais)
●	 AISV darbuotojai gali bendrauti su moksleivių 
tėvais (globėjais) siųsdami jiems mokyklos 
naujienlaiškius, elektroninius laiškus ar 
skambindami. Komunikacijos su moksleivių 
tėvais (globėjais) tikslu tvarkomi šie tėvų 
(globėjų) asmens duomenys: vardai, pavardės, 
el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, 
darbovietės telefono numeris. Šie asmens 
duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo tikslu 
ir yra saugomi 3 (tris) mėnesius po sutarties su 
AISV pasibaigimo dienos. 

●	 Tėvai (globėjai) į AISV patalpas gali patekti 
gavę asmeninę praėjimo kortelę arba svečio 
kortelę. Praėjimo kortelė išduodama tėvų 
(globėjų) prašymu, tačiau tėvai (globėjai) 
į AISV patalpas gali patekti ir su svečio kortele. 
Asmeninės praėjimo kortelės išdavimo tikslu 
yra tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, 
pavardė, atvaizdas ir parašas. Šie asmens 
duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir 
saugomi 3 (tris) mėnesius po sutarties su AISV 
pasibaigimo dienos. Tėvai (globėjai) gali atšaukti 
savo sutikimą, tuomet į AISV patalpas jie pateks 
su svečio kortele. 

4.11. AISV dalyvaujant 
Centrinės ir Rytų Europos 
mokyklų asociacijos (CESSA) 
veikloje
AISV yra Centrinės ir Rytų Europos mokyklų 
asociacijos (CESSA) narė. CESSA vienija 
regione esančias Amerikos ir kitas tarptautines 
mokyklas, skatina jų bendradarbiavimą, nuolatos 
organizuoja akademinius, sporto ir meno 
renginius moksleiviams. 

Moksleiviams dalyvaujant CESSA 
organizuojamose veiklose, yra tvarkomi šie 
asmens duomenys: moksleivių vardai, pavardės, 
duomenys, reikalingi dalyvavimui renginiuose: 
MATHCOUNTS, Kalba ir debatai, Žinių dubuo, 
Robotika, Vidurinės mokyklos berniukų ir 
mergaičių krepšinio turnyras, tinklinis, Vidurinės 
mokyklos futbolo turnyras bei Kultūros ir meno 
festivalis. Šie asmens duomenys yra tvarkomi 
teisėtu interesu užtikrinti visapusišką moksleivių 
edukaciją tikslu ir saugomi 5 (penkis) metus 
nuo renginio pabaigos. Šie asmens duomenys 
gali būti perduodami CESSA (serveris yra 
Kroatijoje) ar kitoms mokykloms CESSA narėms, 
atsakingoms už renginių organizavimą. 

4.12. AISV teikiant ataskaitas 
Amerikos mokyklų 
departamentui
AISV sulaukia finansinės paramos iš Amerikos 
mokyklų departamento. Ši parama yra skiriama 
siekiant užtikrinti aukštą mokslo kokybę anglų 
kalbą moksleiviams iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų, ypatingai moksleivių, kurių tėvai dirba 
Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoje ar 
kitose institucijose. Dėl šios paramos AISV turi 
kasmet Amerikos mokyklų departamentui pateikti 
ataskaitas apie savo veiklą. Teikiant ataskaitas 
AISV tvarko šiuos asmens duomenis: informaciją 
apie moksleivių tėvų darbovietę (pvz. Jungtinių 
Amerikos Valstijų Ambasada, Jungtinių Amerikos 
Valstijų verslo subjektas, Jungtinių Tautų 
Organizacija) ir užimamą poziciją. 

Šie asmens duomenys yra perduodami 
į Jungtines Amerikos Valstijas. 

4.13. AISV vykdant trišalę 
sutartį su Vilniaus miesto 
savivaldybe
Vilniaus miesto savivaldybė privačias 
ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių tėvų 
vaikams suteikia kompensaciją mokesčiui už 
mokslą. Siekdami gauti šią kompensaciją, AISV, 
Vilniaus miesto savivaldybė ir tėvai (globėjai) turi 
sudaryti trišalę sutartį. Šios sutarties vykdymo 
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tikslu AISV renka šiuos asmens duomenis: tėvų 
(globėjų) vardai, pavardės, el. pašto adresas, 
telefono numeris, adresas, vaiko vardas, 
pavardė, gimimo data. Šie asmens duomenys 
yra tvarkomi sutarties vykdymo tikslu ir saugomi 
5 (penkis) metus nuo sutarties sudarymo 
dienos. AISV kiekvieną mėnesį Vilniaus miesto 
savivaldybei perduoda teisę į kompensaciją 
turinčių moksleivių sąrašą, kuriame yra nurodomi 
jų vardai, pavardės, gimimo data ir sutarties su 
AISV sudarymo data. 

4.14. AISV išrašant sąskaitas 
už mokslą
AISV išrašant sąskaitas už mokslą yra tvarkomi 
šie asmens duomenys: asmens vardas, pavardė, 
pilietybė, paso numeris, nuolatinė gyvenamoji 
vieta, telefono numeris, el. paštas, kontaktinis 
asmuo dėl sąskaitos išrašymo arba įmonės 
pavadinimas. Šie asmens duomenys yra 
tvarkomi sutarties vykdymo tikslu ir saugomi 
10 (dešimt) metų nuo sąskaitos išrašymo dienos. 

4.15. Jums dalyvaujant 
darbuotojų atrankose
AISV renka ir tvarko Jūsų gyvenimo aprašymą 
ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą 
informaciją (darbovietė, elektroninio pašto 
adresas, gimimo data, adresas, išsilavinimas, 
pavardė, telefono numeris, vardas, 
pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo 
gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: 
paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, 
užimtos pareigos, kita darbo patirtis, užsienio 
kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, 
kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio 
programomis, kiti duomenys ir motyvai, 
pageidaujamas atlyginimas) ir/ar kitą Jūsų 
pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu 
darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo 
pagrindu, kurį Jūs išreiškiate AISV atsiųsdami 
savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. 
Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar 
motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų 
tinkamumo užimti siūlomas pareigas. 

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo 
tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus 
šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis 
įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 (tris) 
mėnesius po to, kai su atrinktu kandidatu bus 
pasirašyta darbo sutartis.

Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime 
sutikime nurodytą terminą.

4.16. AISV vykdant sutartis 
su kontrahentais juridiniais 
asmenimis
Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti AISV 
sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais 
asmenimis, vykdymą, Duomenų valdytojai tvarko 
šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. 
vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono 
numeris, susirašinėjimo turinys. Šie duomenys 
saugomi 10 (dešimt) metų.

4.17. Teikėjų sutarčių 
administravimas
AISV sutarčių su tiekėjais administravimo 
tikslu, sutarties pagrindu tvarkos šiuos asmens 
duomenis: Kontaktinių asmenų vardus, pavardes, 
kontaktinę informaciją, susirašinėjimo turinį, 
sutarties detales ir kt. Šie asmens duomenys yra 
saugomi 10 (dešimt metų). 

4.18. AISV vykdant vaizdo 
stebėjimą
AISV vykdo vaizdo stebėjimą tiek bendro 
naudojimo vidaus patalpose, tiek mokyklos 
teritorijoje, įskaitant ir automobilių parkavimo 
aikštelę, teisėto intereso apsaugoti asmenis 
ir turtą nuo vagysčių ar sugadinimo, kitokių 
pažeidimų, užfiksuoti ir išlaikyti incidentų 
įrodymus, tirti minėtus atvejus, užtikrinti 
pažeidimų atsekamumą pagrindu. 
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Vykdant vaizdo stebėjimą tvarkomi šie asmens 
duomenys: bendras į stebėjimo lauką patenkantis 
vaizdas, į kurį gali patekti asmenų atvaizdai, 
buvimo vieta ir judėjimas per kamerų stebėjimo 
laukus, turimas turtas, elgesys ir kita susijusi 
informacija (data, laikas). Prieigą prie renkamų 
duomenų turi tik įgalioti darbuotojai, patvirtinti 
direktoriaus įsakymu ir vaizdo stebėjmo kameras 
aptarnaujanti įmonė (UAB „Eproma“). Teritorija 
ir patalpos yra paženklintos informaciniais 
žymėjimais apie vykdomą vaizdo stebėjimo 
mokykloje.

4.19. Interneto svetainė  
ir slapukai
Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, mes 
Jūsų įrenginyje galime patalpinti slapuką (angl. 
cookies). Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir 
skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu 
mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų 
kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, 
naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip 
pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto 
svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę 
svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti 
Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus 
slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė 
atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs 
galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau 
atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų 
blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto 
svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs 

negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje 
teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija 
pateikta adresu AllAboutCookies.org  
arba www.google.com/privacy_ads.html.

(a) Absoliučiai būtini slapukai. 
Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė 
galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų 
duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties 
vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, 
o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei 
saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, 
leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas 
mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio 
funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis. 

(b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo 
slapukai. 
Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti 
svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai 
juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai 
padeda mums pagerinti svetainės veikimą, 
pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai 
rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų 
tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

(c) Funkciniai slapukai. 
Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai 
grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume 
pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, 
įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų 
renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų 
sutikimas.

http://allaboutcookies.org/
http://www.google.com/privacy_ads.html
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Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

Slapuko 
slapukai 
pavadinimas

Duomenų tvarkymo 
tikslas/paskirtis

Sukūrimo 
momentas

Galiojimo 
laikas

Slapuko 
pobūdis 
(būtinas, 
analitinis, 
funkcinis, 
komercinis)

Naudojami 
duomenys

CMSSESSIDX Standartinis slapukas, 
naudojamas vartotojo 
sesijai palaikyti

Įėjimo 
į puslapį 
metu 

Iki interneto 
svetainės 
lango 
uždarymo 

Funkcinis IP adresas, 
unikalus ID

Cookies 
Agree 

Slapukas naudojamas 
atpažinti ar sutikote su 
slapukų naudojimu mūsų 
svetainėje 

Nuo 
sutikimo

Iki ištrynimo Funkcinis IP adresas, 
unikalus ID

Cookies 
LevelX 

Slapukas atskiriantis 
kokius slapukus leidžiate 
naudoti mūsų svetainėje 

Nuo 
sutikimo

Iki ištrynimo Funkcinis IP adresas, 
unikalus ID

_gat Šie slapukai naudojami 
„Google Analytics“ 
statistinei informacijai 
apie interneto svetainės 
lankomumą rinkti.

Pirmą kartą 
atėjus 
į puslapį 

Iki sesijos 
pabaigos 

Funkcinis IP adresas, 
unikalus ID

_ga Šį slapuką naudoja 
„Google Analytics“, 
kad įvertintų vartotojo 
apsilankymo tikslus, 
parengtų ataskaitas apie 
tinklalapio aktyvumą 
svetainių operatoriams ir 
pagerintų kliento patirtį 
besilankant svetainėje. 

Nuo 
sutikimo

2 metai Analitinis IP adresas, 
unikalus ID

_gid Šis slapukas 
naudojamas „Google 
Analytics“ siekiant 
atskirti vartotojus. 

Pirmo 
įėjimo 
į puslapį 
metu 

2 dienos Analitinis IP adresas, 
unikalus ID

4.20. Jums lankantis AISV 
socialinės medijos paskyroje
Informaciją, kurią mums pateikiate lankydamiesi 
AISV socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje 
„The American International School of Vilnius“ 
(įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir 
„Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), 
mes kontroliuojame bendrai su socialinio 
tinklo valdytoju kaip bendri asmens duomenų 
valdytojai.

Rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo 
„Facebook“ privatumo pranešimą: https://www.
facebook.com/privacy/explanation ir tiesiogiai 
susisiekti su paslaugų teikėju, jei Jums kyla 
bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų 
asmens duomenis. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation
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Mes gauname Jūsų ar Jūsų vaikų duomenis 
iš Jūsų įrenginių, socialinio tinklo (Facebook), 
Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, valstybės 
registrų (pavyzdžiui, iš Elektroninės sveikatos 
paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 
informacinės sistemos) ir kita. 

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus ar 
vaikus mūsų darbuotojams, tarpininkams, 
paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų 
administravimą ar išieškojimą vykdančioms 
įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms 
įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas 
teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei 
pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta 
šiame Privatumo pranešime. 

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: 

●	 jei tai turime padaryti pagal įstatymą;

●	 siekdami apginti savo teises ar interesus 
(įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems 
asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus 
mums).

Jūsų ar Jūsų vaikų asmens duomenis šiame 
Privatumo pranešime nurodytais tikslais 
mes galime perduoti tarptautinius renginius 
ar mokymus organizuojančių trečiųjų šalių 
organizaciniams komitetams, ambasadoms, 
kelionių agentūroms ir kita. Priklausomai nuo 
trečiosios šalies, duomenų perdavimo pagrindas 
gali būti: Europos Komisijos sprendimas dėl 
tinkamumo ((Bendrojo asmens duomenų 
apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 45 str. 
3 d.), Jūsų sutikimas (BDAR 49 str. 1 d. a p.) 
arba sutarties vykdymas (BDAR 49 str. 1 d. b 
arba c p.).

Išskyrus šiame Privatumo pranešime numatytus 
atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų 
jokioms trečiosioms šalims. 

Privatumo pranešime nurodytas gavėjų sąrašas 
ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei 
pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens 
duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai 
mums pranešti šiame Privatumo pranešime 
nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant 
„Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens 
duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“. 

5. DUOMENŲ GAVIMAS IR ATSKLEIDIMAS

Jūsų ir Jūsų vaikų asmens duomenys 
bus tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų 
reikalavimų. Tvarkydami asmens duomenis, 

mes įgyvendiname organizacines ir technines 
priemones, kurios užtikrina asmens duomenų 
apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, 
pakeitimo, atskleidimo taip pat nuo bet kokio kito 
neteisėto tvarkymo.

6. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
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Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų 
teises, susijusias su AISV vykdomu Jūsų ar Jūsų 
vaikų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, 
kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei 
norite gauti daugiau informacijos apie savo teises 
ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiame 
Privatumo pranešime nurodytu el. pašto adresu.

AISV nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau 
kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, 
Jums pateiks informaciją apie veiksmus, 
kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų 
teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo 
sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas 
terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) 
mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) 
mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie 
tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. AISV gali 
atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų 
numatytais atvejais.

7.1. Teisė susipažinti su savo 
asmens duomenimis
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, 
kaip mes naudojame Jūsų ar Jūsų vaikų 
asmens duomenis ir dėl to nepatirtumėte jokių 
nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su 
mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius 
nors Jūsų ar Jūsų vaikų asmens duomenis. Jei 
mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame 
Jūsų ar Jūsų vaikų asmens duomenis, Jūs 
turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai 
padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiame 
Privatumo pranešime nurodytu el. pašto adresu. 
Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų 
paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. 
Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir 
protingumo principų. 

7.2. Teisė atšaukti sutikimą
Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl 
Jūsų ar Jūsų vaikų duomenų tvarkymo, jį galite 
bet kada atšaukti šiame Privatumo pranešime 
nurodytu el. pašto adresu. 

7.3. Papildomos teisės
Toliau pateikiame informaciją apie papildomas 
Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti 
laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet 
kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju 
mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą 
informaciją.

(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų 
ar Jūsų vaikų asmens duomenis. Ši teisė 
įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais 
atvejais.

(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų ar 
Jūsų vaikų asmens duomenų tvarkymą arba jų 
netvarkyti:

●	 laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme 
Jūsų ar Jūsų vaikų asmens duomenų tikslumu, 
kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

●	 kai mūsų vykdomas Jūsų ar Jūsų vaikų 
asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba 
naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate 
neprašyti ištrinti duomenų;

●	 kai Jūsų ar Jūsų vaikų asmens duomenys 
mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, 
kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti 
teisinį reikalavimą;

●	 laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų 
nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį 
pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų ar Jūsų vaikų 
asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise 
išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų 
tvarkymo.

7. JŪSŲ TEISĖS
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(d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų 
gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo 
tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, 
Jūsų prašymu perkelsime Jūsų ar Jūsų vaikų 
pateiktų duomenų kopiją.

(e) Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka 
nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų ar Jūsų 
vaikų asmens duomenis.

7.4. Teisė prašyti suteikti 
daugiau informacijos
Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti 
visus įmanomus asmens duomenų rinkimo 
ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes 
stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę 
informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šį 
Privatumo pranešimą, pasikeitus asmens 
duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite 
kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų 
naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti 
arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią 
galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių 
klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, 
susisiekite su mumis.

Jei manote, kad Jūsų ar Jūsų vaiko, kaip 
duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti 
pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus 
šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu. 
Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą 
susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir 

informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir 
apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite 
pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei 
duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

8. NUSISKUNDIMAI

Jūs esate atsakingi už savo ir savo vaikų 
pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat 
už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų 
tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų 
pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus 

apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju 
nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl 
to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius 
asmens duomenis arba neinformavote mūsų 
jiems pasikeitus.

9. ATSAKOMYBĖ

http://www.vdai.lrv.lt
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Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su AISV: 
telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, 
peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei 
susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų 
mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, 
el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei 
susirašinėjimo tekstą. 

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti 
į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo 
kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma 
susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 (vienerius) metus 
nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios 

saugojimui Privatumo pranešime ar teisės 
aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate 
bendraudami su mumis, yra naudojami tik 
aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams 
peržiūrėti bei komunikacijos srautams 
administruoti ir valdyti. 

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti 
susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. 
Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens 
duomenų pasikeitimus.

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti 
šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar 
pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo 
jo paskelbimo mūsų interneto svetainėje. Jums 
reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus 
tenkina aktuali Privatumo pranešimo versija.

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime 
Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus 

paskelbdami juos interneto svetainėje. Apačioje 
nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada 
Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį 
kartą.

Paskutinis Privatumo pranešimo atnaujinimas 
buvo atliktas 2020 m. birželio 25 d.

10. SUSISIEKITE SU MUMIS 

11. PRIVATUMO PRANEŠIMO PAKEITIMAI
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