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TINKLAPIO WWW.SPRAGTUKAS.LT PRIVATUMO POLITIKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tinklalapio www.spragtukas.lt (toliau – Tinklalapis) naudojimo taisyklės ir privatumo politika 

(toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Tinklalapiu sąlygas ir tvarką, kuriais remdamasis 

Tinklalapio valdytojas – Kauno lopšelis-darželis “Spragtukas”, juridinio asmens kodas 191633714, 

registracijos adresas Kęstučio g. 44 a, Kaunas, LT-44308, duomenų tvarkymas vykdomas adresu 

Kęstučio g. 44 a, Kaunas, LT-44308 (toliau – lopšelis-darželis). 

2. Tinklalapio paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios 

paslaugos (toliau – Tinklalapio paslaugos), kurios apima: 

2.1. informaciją apie paslaugas ir vykdomą veiklą; 

2.2. administracinę informaciją; 

2.3. struktūrą ir kontaktus.  

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS IR VARTOTOJO TEISĖS BEI PAREIGOS 

 

3. Įstaiga pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Tinklalapyje nurodytas Įstaigos 

teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas. 

4. Įstaiga turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Tinklalapio 

veiklą. 

5. Naudodamasis Tinklalapiu ir/ar Įstaigos teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo: 

5.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų; 

5.2. nepažeisti Įstaigos ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų; 

5.3. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais; 

5.4. neplatinti kompiuterinių virusų ir/ar imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Tinklalapyje 

darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Tinklalapiui, ar Įstaigos teikiamų 

paslaugų procesui; 

5.5. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Tinklalapio veiklą ir Tinklalapio ar Įstaigos 

paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims; 

5.6. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų 

asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų; 

 

III SKYRIUS 

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA IR NUORODOS Į KITUS TINKLALAPIUS 

 

6. Visos teisės į Tinklalapį ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir 

kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus 

dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Įstaigos ar trečiųjų asmenų teises ir 

teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais. 

http://www.spragtukas.lt/


7. Visa informacija, kuri pateikiama Tinklalapyje, yra Įstaigos nuosavybė, arba Įstaiga juos naudoja 

teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu. 

8. Šiame Tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į kitus tinklalapius, kurie leis Vartotojui išeiti iš šio 

Tinklalapio, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta 

šiame Tinklalapyje. 

9. Įstaiga negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių tinklalapių turinio, todėl neprisiima jokios 

atsakomybės dėl juose pateikto turinio teisingumo. 

10.Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kituose Tinklalapiuose, į kurias yra nukreipiama iš šio 

Tinklalapio, gali galioti kitokios nei Tinklalapyje galiojančios Tinklalapio naudojimo taisyklės, 

privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos. 

 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS 

 

11. Lopšelis-darželis neperduoda jokių duomenų subjekto duomenų trečiosioms šalims, nebent yra 

gautas duomenų subjekto sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja 

teisės aktai. 

12. Lopšelis-darželis turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar 

duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis. Lopšelis-darželis pasitelkia tik tuos duomenų 

tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų 

reikalavimus ir užtikrina duomenų subjektų teisių apsaugą. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS 

 

13. Lopšelio-darželio interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių interneto 

svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta iš kitų svetainių 

įkelto turinio (pavyzdžiui, nuotraukų, teksto ir pan.). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos 

pateikiamos lopšelio-darželio interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos. 

Lopšelis-darželis neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Lopšelis-darželis turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindama 

juos interneto svetainėje. 

15. Visos teisės į Tinklalapyje ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Tinklalapyje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio 

pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be 

išankstinio raštiško Įstaigos sutikimo. 

16. Turimi klausimai dėl šios Privatumo politikos pateikiami elektroniniu paštu adresu 

darzelis@spragtukas.lt, arba paštu adresu Kęstučio 44 A, Kaunas. 

17. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsakinga už informacijos viešinimą internetinėje svetainėje. 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 



Ugdytinių asmens duomenų saugojimo politikos 

                                                                               ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašo 

            1 priedas 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS “SPRAGTUKAS“ 

PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ 

________________ 

(data) 

 

Aš,_______________________________________________________________ 

1. Suprantu, kad: 

1.1 savo darbe tvarkysiu asmens (ypatingus asmens) duomenis, kurie negali būti atskleisti ar 

perduoti neįgaliotiems juridiniams ar fiziniams asmenims; 

1.2 draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, leidžiančius 

programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinoti asmens duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas 

susipažinti su asmens duomenimis; 

1.2 netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 

2. Aš įsipareigoju: 

2.1. saugoti asmens duomenų paslaptį; 

2.2. tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais man patikėtas asmens duomenų tvarkymo funkcijas; 

2.3. neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir nesudaryti sąlygų sužinoti jos nė vienam 

asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų; 

2.4. pranešti savo vadovui apie bet kokią įtartiną situaciją, galinčią kelti grėsmę asmens 

duomenų saugumui. 

3. Aš žinau, kad: 

3.1 už šio pasižadėjimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 

3.2. asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo 

(duomenų tvarkytojo) veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ar 

neturtinę žalą Lietuvos Respublikos duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

3.3. duomenų valdytojas (duomenų tvarkytojas) atlygina asmeniui padarytą žalą Lietuvos 

Respublikos teisės aktų numatyta tvarka; 

3.4. šis pasižadėjimas galios visą mano darbo šioje įstaigoje laiką, taip pat pasibaigus darbo 

santykiams. 

Aš esu susipažinęs(-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu 

ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę aplinką. 

 

 

______________________                       ___________           ________________________________ 

           (pareigos)                                        (parašas)                              (vardas, pavardė) 

 

 


