Siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar
bendraujate su įstaiga žodžiu ar raštu, įskaitant elektronines priemones, ar bet kokiu kitu
Jūsų pasirinktu būdu.
Toliau yra pateikiama esminė informacija (toliau – Privatumo politika) apie VšĮ „FUTBOLO
MOKYKLA NIKĖ“ (toliau - FM “NIKĖ”) vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų
saugojimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.
PRIVATUMO POLITIKA
Privatumo politika yra taikoma kiekvieną kartą Jums norint pasiekti FM “NIKĖ” teikiamą turinį
ir/ ar paslaugą.
Teikdami savo asmens (ar vaiko/globotinio) duomenis FM “NIKĖ” Jūs patvirtinate, kad esate 16
metų amžiaus ir vyresni. Asmenys jaunesni nei 16 metų negali teikti jokių asmens duomenų be
tėvų ar globėjų sutikimo.
PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį – duomenų subjektą, kurio tapatybė
yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pagal tokius požymius kaip vardas ir
pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius
arba vienas ar keli to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės,
kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai.
Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su
asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka,
pavyzdžiui rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas,
išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant
galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas,
ištrynimas arba sunaikinimas.
Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas
tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais
veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato
asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šios Privatumo politikos apimtyje Duomenų
valdytojas yra FM “NIKĖ”.
Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo
suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus (pvz., www.mokiniuregistras.lt (Mokinių
registras sukurtas mokinių, kurie mokosi pagal įvairias Lietuvos švietimo programas,
registravimui, tame tarpe ir NVŠ programas), Lietuvos Futbolo Federacijos administruojama
futbolo informacinė sistema COMET (www.comet.lff.lt)).
Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga,
kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Valdžios institucijos,
kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos
konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais. Tvarkydamos asmens duomenis valdžios
institucijos laikosi taikomų, duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių, duomenų apsaugos taisyklių.
Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra
duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu
duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.
Duomenų apsaugos pareigūnas – Duomenų valdytojo paskirtas asmuo, kuris padeda užtikrinti
atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (toliau BDAR), dalyvauja visuose klausimuose,
susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos
srityje.

ASMENS DUOMENYS
FM “NIKĖ” renka bei toliau tvarko Jūsų asmens/vaiko/globotinio duomenis tik remdamasi
asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais Jūsų sutikimu, siekiant sudaryti ir /ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.
INFORMACIJOS GAVIMAS IŠ TREČIUJŲ ŠALTINIŲ
FM “NIKĖ” gali gauti Jūsų asmens ar vaiko duomenis iš trečiųjų šaltinių (pvz.: kitų vaikų
mokyklų/įstaigų), kiek tai leidžia teisės aktų reikalavimai, bei susieti juos su Jūsų pateiktais
duomenimis, informacija. Ši informacija panaudojama tik registruojat ir tvarkant vaiko duomenis,
susijusius su vykdomais projektais ar turnyrais.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
FM “NIKĖ” tvarko duomenis sutarčių sudarymo ir vykdymo, užklausų administravimo,
tiesioginės rinkodaros, visuomenės informavimo tikslais.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ir SAUGOJIMAS
KOKIE DUOMENYS TVARKOMI ?

▪ Duomenys, kuriuos pateikiate, užpildydami Svetainėje (www.fmnike.lt) įdiegtą užklausos formą
(vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, užklausa) arba kreipdamiesi į FM “NIKĖ” bet kuriuo
el. paštu ar kontaktiniu numeriu;
▪ Duomenys, kuriuos pateikiate sudarant Sporto mokymo sutartį: vardas, pavardė, gimimo data,
adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, ugdytinio vardas, pavardė ir asmens kodas;
▪ Asmens/vaiko duomenys, gaunami el. paštu sudarant bendradarbiavimo sutartis su partneriais
(pvz. registruojant vaiką NVŠ programoje ar kitų partnerių svetainėse, dalyvaujant Lietuvos
čempionatuose ar kitoje sportinėje veikloje).
▪ Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu, ir kurie išsamiai apibrėžiami tuo
metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
▪ Kiti duomenys, kurie gaunami siekiant sudaryti ir /ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.
FM “NIKĖ” saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai
ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Siekiama
nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita
informacija apie mokyklos auklėtinius būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
FM “NIKĖ” teikia Jūsų duomenis:




Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams:
Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS (BDAR)

FM “NIKĖ” tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens
duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo
atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto
tvarkymo.
KOKIE YRA ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI?
Tvarkydama Jūsų asmens duomenis, FM “NIKĖ” laikosi sekančių principų:








Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
netvarko Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės
aktuose nustatytus atvejus;
tvarko Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų
užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
užtikrina, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens
duomenys yra tvarkomi;
yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir geba įrodyti,
kad jų laikomasi;
vykdo kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
Pagal įstatymą turite teisę:
• Prašyti informacijos apie tai, ar FM “NIKĖ” turi Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, kokia tai
informacija ir kodėl yra laikoma/naudojama.
• Paprašyti pakoreguoti turimus asmens duomenis apie Jus.
• Galite paprašyti pašalinti savo asmens duomenis, kuriuos toliau tvarkyti nėra jokio pagrįsto
tikslo.
• Galite paprieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kuomet remiatės teisėtu interesu ir yra
tam tikra konkreti situacija, dėl kurios norite prieštarauti duomenų tvarkymui šiuo pagrindu.
• Paprašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Galite paprašyti nutraukti Jūsų asmens
duomenų tvarkymą, tarkime, jei norite, kad nustatytume jų tikslumą ar jų tvarkymo priežastį.
• Paprašyti perduoti Jūsų asmens duomenis elektronine ar kita forma Jums ar kitai šaliai (paprastai
vadinama teise į „duomenų perkeliamumą“). Tokiu būdu galite pasiimti savo duomenis ir turėti
galimybę duoti savo duomenis kitai šaliai.
• Atsiimti sutikimą. Jei pateikėte savo sutikimą rinkti, tvarkyti ar perduoti savo asmens duomenis
konkrečiu tikslu, turite teisę bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą. Sužinoję, kad atsiėmėte savo
sutikimą, FM “NIKĖ” daugiau nebetvarkys Jūsų informacijos tuo tikslu ar tikslais, dėl kurių iš
pradžių davėte sutikimą, nebent bus kitas juridinis pagrindas tai padaryti pagal įstatymus.

SLAPUKAI
Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis Svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) –
nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra
saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia
mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau bei daugiau sužinoti

apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų
aptarnavimą, tiek FM “NIKĖ” teikiamas paslaugas.
Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.
Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą
galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti
visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais
atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų
veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
Trečiųjų šalių svetainės paslaugos ir produktai
Svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių
FM “NIKĖ” nekontroliuoja. FM “NIKĖ” neatsako už šių svetainių surinktos informacijos
saugumą. Turite susipažinti su tokių svetainių privatumo politika ir kitomis duomenų apsaugą
reglamentuojančiomis nuostatomis.
Duomenų subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys visais asmens duomenų apsaugos klausimais gali
kreiptis į FM “NIKĖ” šiais kontaktais:
El. paštu: info@fmnike.lt
Telefonu: +37068097445
FM “NIKĖ” atsakymą pateiks per 20 darbo dienų. Nepavykus išspręsti klausimo su FM “NIKĖ” ir
jeigu Jums kelia susirūpinimą įstaigos veikimas /neveikimas, kai galimai nesilaikoma šios
Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų
apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
priežiūrą ir kontrolę.

