SUTIKIMAS DĖL ASMENS FOTOGRAFAVIMO/FILMAVIMO
IRFOTONUOTRAUKŲ/FILMUOTOS MEDŽIAGOS PUBLIKAVIMO

Aš,

pareiškiu, kad:


Sutinku ir neprieštarauju, kad Druskininkų švietimo centras, juridinio asmens kodas 300035075,
adresas M.K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai, (toliau – Centras) galėtų Stovyklos metu fotografuoti ir (ar)
filmuoti ir, kad medžiaga būtų viešinama žiniasklaidai reklamuojant ar teikiant informaciją apie vaiko(-ų)
ugdymą karjerai bei kitais teisėtais tikslais.

Sutinku, kad Druskininkų švietimo centras fotonuotraukas ir / arba filmuotą video medžiagą,
kuriuose matomas mano vaiko ar vaikų atvaizdas(-ai), publikuotų įvairiomis formomis (elektronine ar
popierine) Centro intranete, socialinės žiniasklaidos priemonėse ir / arba savo internetinėje svetainėje,
įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukų viešinimu žiniasklaidos priemonėse, viešose vietose ar kitur.

Sutinku, kad Centras galėtų fotografuoti ir filmuoti mano nepilnametį vaiką ar vaikus (toliau Vaikai), dalyvaujančius Centro renginiuose.

Sutinku, kad Centras fotonuotraukas ir / arba filmuotą video medžiagą, kuriuose matomas mano
Vaiko(-ų) atvaizdas(-ai), publikuotų Centro intranete, socialinės žiniasklaidos priemonėse ir / arba savo
internetinėje svetainėje.
Centras pareiškia ir patvirtina, kad:

Jūs turite teisę atsisakyti išreikšti savo sutikimą dėl aukščiau nurodytų asmens duomenų
tvarkymo tikslų, kadangi Jūsų sutikimas yra vienintelis teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis Centras gali
tvarkyti šiuos Jūsų Vaiko(-)ų asmens duomenis. Centras užtikrina, jog Jūsų atsisakymas išreikšti sutikimą
nesukels Jums jokių neigiamų pasekmių.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo sutikimo tvarkyti Jūsų Vaiko(-ų) asmens duomenis, tačiau Jūsų
Vaikas(-ai) bus fotografuojami ir / arba filmuojami, Jūsų Vaiko(-ų) asmens atvaizdą įsipareigojame
nedelsiant ištrinti arba pašalinti retušuojant specialia kompiuterine įranga iš fotonuotraukų ir filmuotos video
medžiagos.

Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų Vaiko(-ų) asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais, Jūs
turite teisę bet kada atšaukti bet kurį savo duotą sutikimą dėl savo Vaiko(-ų) asmens duomenų tvarkymo,
informuojant apie tai Centrą el. pašto adresu gintutis@dscentras.lt.

Jūs turite teisę prašyti raštu žemiau nurodytais kontaktais, kad Centras: Jums leistų susipažinti
su Centre tvarkomais Jūsų Vaiko(-ų) asmens duomenimis, t.y. fotonuotraukomis ir / arba filmuota video
medžiaga, kuriose matomas Jūsų Vaiko(-ų) atvaizdas; ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų Jūsų Vaiko(-ų)
asmens duomenų tvarkymą; suteiktų Jūsų Vaikui teisę į duomenų perkeliamumą; ir / arba nutrauktų Jūsų
Vaikų asmens duomenų tvarkymą.

Centras įsipareigoja į Jūsų raštiškus prašymus atsakyti nepagrįstai nedelsdama ir ne vėliau kaip
per vieną mėnesį. Žodinių prašymų Centras nenagrinėja.

Jei manote, kad Centras netinkamai ir / arba neteisėtai tvarko Jūsų Vaiko(-ų) asmens duomenis,
Jūs turite teisę kreiptis tiek į patį Centrą, tiek pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Esant papildomiems klausimams, maloniai prašome kreiptis nurodytais kontaktais: el. paštas:
gintutis@dscentras.lt; tel. nr.: 8 (313) 51 853.
Susipažinau ir sutinku
(vardas, pavardė, parašas, data)

