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PRIVATUMO POLITIKA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios politikos tikslas – teikti informaciją fiziniam asmeniui apie Asociacijos KTU studentų
atstovybė renkamus asmens duomenis, jų tvarkymo tikslus, tvarką ir apsaugą;
1.2. Asmens duomenų tvarkytojo rekvizitai – KTU studentų atstovybė, K. Donelaičio g. 73,
Kaunas, įmonės kodas – 193422865;
1.3. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė gali
būti nustatyta pasinaudojus tais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu,
telefono numeriu ar kita). KTU studentų atstovybė (toliau – KTU SA) įsipareigoja rinkti ir
tvarkyti Asmens duomenis tik tada ir tik tiek, kiek yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir
teisėtam tikslui įgyvendinti.
2. DUOMENŲ TVARKYMAS
KTU SA renka informaciją iš KTU SA narių, KTU SA renginių dalyvių ir KTU studentų
atstovų. Iš skirtingų asmenų grupių renkami duomenys ir jų tvarkymo tikslai yra skirtingi ir yra
įvardinti žemiau.
2.1. KTU studentų atstovybės nariai, kandidatai į narius ir Alumni:
2.1.1. Renkami duomenys:
2.1.1.1. Identifikacinė informacija: asmens vardas ir pavardė;
2.1.1.2. Kontaktinė informacija: telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
2.1.1.3. Asmens kodas;
2.1.1.4. Vaizdinė medžiaga, kurioje Asmuo yra nufilmuotas arba nufotografuotas;
2.1.1.5. Papildoma informacija iš Asmens arba apie Asmenį, kuri nėra atskirai
aprašyta šiame dokumente.
2.1.2. Duomenų tvarkymo tikslai:
2.1.2.1. Sudarant KTU SA narių ir kandidatų į narius kontaktų duomenų bazę,
tvarkomi 2.1.1.1 ir 2.1.1.2 punktuose nurodyti Asmens duomenys. Šie

duomenys yra pasiekiami KTU SA nariams ir kandidatams į narius
komunikacijos tikslais;
2.1.2.2. Dalyvaujant KTU SA ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje delegatai turi
pateikti savo asmens kodus, kurie perduodami VĮ Registrų centrui;
2.1.2.3. Vaizdinė medžiaga, kurioje Asmuo yra nufilmuotas arba nufotografuotas,
naudojama KTU SA socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose,
KTU SA tinklapyje bei spaudoje;
2.1.3. Duomenų laikymo terminas - tiek, kiek reikės šioje privatumo politikoje
nurodytiems tikslams įgyvendinti.
2.2. KTU SA renginių dalyviai:
2.2.1. Renkami duomenys:
2.2.1.1. Identifikacinė informacija: vardas ir pavardė;
2.2.1.2. Kontaktinė informacija: telefono numeris ir el. pašto adresas;
2.2.1.3. Gimimo data;
2.2.1.4. Akademinė grupė Universitete;
2.2.1.5. Vaizdinėje medžiaga, kurioje Asmuo yra nufilmuotas arba nufotografuotas;
2.2.1.6. Papildoma informacija iš Asmens arba apie asmenį, kuri nėra atskirai
aprašyta šiame dokumente.
2.2.2. Duomenų tvarkymo tikslai:
2.2.2.1. Komunikacijos tikslais naudojami 2.2.1.1. ir 2.2.1.2 punktuose nurodyti
Asmens duomenys. Duomenys naudojami tik renginio komunikacijos tikslais;
2.2.2.2. Prireikus nustatyti Asmens amžių, naudojami 2.2.1.3. punkte nurodyti
Asmens duomenys;
2.2.2.3. Norint nustatyti fakultetą, kuriame Asmuo studijuoja, arba akademinės grupės
aktyvumą, naudojami 2.2.1.4. punkte nurodyti asmens duomenys;
2.2.2.4. Vaizdinė medžiaga, kurioje Asmuo yra nufilmuotas arba nufotografuotas,
naudojama KTU SA socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose,
KTU SA tinklapyje bei spaudoje;
2.2.2.5. Duomenų laikymo terminas – iki 6 mėnesių po renginio pabaigos.
2.3. KTU studentų atstovai:
2.3.1. Renkami duomenys:
2.3.1.1. Identifikacinė informacija: vardas ir pavardė;
2.3.1.2. Kontaktinė informacija: telefono numeris ir el. pašto adresas;
2.3.1.3. Akademinė grupė Universitete;

2.3.1.4. Papildoma informacija iš Asmens arba apie asmenį, kuri nėra atskirai
aprašyta šiame dokumente.
2.3.2. Duomenų tvarkymo tikslai:
2.3.2.1. Komunikacijos akademiniais bei socialiniais tikslais naudojami 2.3.1.1,
2.3.1.2 ir 2.3.1.3 punktuose nurodyti Asmens duomenys. Šie duomenys yra
taip pat perduodami KTU administracijai;
2.3.2.2. Duomenų laikymo terminas – iki Asmens studijų baigimo.
3. DUOMENŲ APSAUGA
3.1.

KTU SA saugo Asmens duomenis nuo praradimo, pakeitimo ir neleistino naudojimo.
Saugumui užtikrinti naudojamos fizinės ir techninės priemonės.
4. ASMENS TEISĖS

4.1. Asmuo turi visas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – Reglamente) nurodytas
teises:
4.1.1. Susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis. Asmeniui pageidaujant KTU SA
pateiks tvarkomus Asmens duomenis, jų tvarkymo tikslus ir kitą reikalingą
informaciją;
4.1.2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys;
4.1.3. Prašyti ištaisyti Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
4.1.4. Prašyti ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su sutikimu, jeigu Asmuo
atšaukia atitinkamą sutikimą;
4.1.5. Atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Asmens duomenis;
4.1.6. Naudotis kitomis Reglamente nurodytomis teisėmis;
4.2. Jei Asmeniui paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, KTU SA išsaugos tik tokios
informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus,
laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti
laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su KTU SA;
4.3. Asmuo, manydamas, kad Asmens teisės yra pažeistos arba turėdamas klausimų dėl Asmens
duomenų tvarkymo, gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
(www.ada.lt) arba gali kreiptis į teismą.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. KTU SA turi teisę keisti Privatumo politiką, apie tai informuodama el. paštu;

5.2. Privatumo politika gali būti keičiama, papildoma, pripažįstama netekusi galios KTU SA
Parlamento posėdžio metu.

