NAUDOJAMŲ DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA
PRIVATUMO POLITIKA

Registruodamiesi dalyvauti Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų
fakulteto Duomenų analizės ir archyvavimo (DAtA) centro organizuojamuose metodologiniuose mokymuose
Jūs perduodate mums savo asmeninius duomenis. Norėdami užtikrinti renkamos informacijos skaidrumą, Jūsų
teises į privatumą bei teisių užtikrinimą, prašome Jūsų perskaityti šią Privatumo politiką ir susipažinti su tuo,
kokius duomenis mes naudosime, kokiu tikslu juos renkame, kam perduosime, ir kiek laiko saugosime.
Jeigu norėtumėte gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą prašome kreiptis į privacy@ktu.lt.
O dabar viskas iš pradžių.
KOKIĄ INFORMACIJĄ MES RENKAME?

Mes Jūsų asmens duomenis naudosime mokymų organizavimo tikslais, t. y. registruodami į renginį,
informuodami renginio dalyvius apie renginį ar viešindami nuotraukas iš renginio. Tikimės, kad pateikti
registracijos duomenys yra teisingi, todėl už pateiktų duomenų teisingumą esate atsakingi Jūs.
Žemiau pateikiame detalią informaciją apie duomenų rinkimo tikslus, renkamus duomenis, duomenų
saugojimo trukmę:
Duomenų rinkimo tikslas

Renkami duomenys

Duomenų
laikymo laikas

Duomenų rinkimo
teisinis pagrindas

Identifikuoti renginio dalyvį

Vardas, pavardė

1 mėn. po
renginio

Sutarties vykdymas
(BDAR 6 (1) b.)

Pateikti informaciją apie renginį,
susisiekti su dalyviu

El. paštas

1 mėn. po
renginio

Sutarties vykdymas
(BDAR 6 (1) b.)

*Statistinė informacija, kuri bus
naudojama renginiui pasibaigus

Institucija, Mokslinis laipsnis/studijų
pakopa, pareigos

Visuomenės informavimas

Nuotrauka

1 mėn. po
renginio
6 mėn. po
renginio

Kvalifikacijos kėlimo duomenų
saugojimas

Vardas, pavardė, pažymėjimo
numeris

50 metų

Informavimas apie mokymus

El. paštas

1 metus

Teisėtas interesas
(BDAR 6 (1) f.)
Teisėtas interesas
(BDAR 6 (1) f.)
Sutartinis pagrindas
(BDAR 6 (1) b.)
Sutikimas
(BDAR 6 (1) a.)

* statistinė informacija nuasmeninta forma bus laikoma neribotą laiką.

SU KUO ŠIA INFORMACIJA DALINSIMĖS?

Jūsų duomenų mes niekam neperduosime bei su niekuo nesidalinsime išskyrus žemiau aprašytus atvejus:



Nuotrauka gali būti patalpinta mūsų Facebook paskyroje, KTU SHMMF DAtA centro ir Lietuvos
humanitarinių ir socialinių duomenų archyvo (LiDA) internetinėse svetainėse.
Duomenys registracijos metu renkami naudojantis LimeSurvey programine įranga.
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KOKIAS TEISES TURITE DĖL MUMS PATEIKTŲ ASMENS DUOMENŲ?

Registruojantis prašysime patvirtinti, kad turėjote galimybę susipažinti su šia asmens duomenų Privatumo
politika bei esate informuoti apie šias teises:





Susipažinti su savo asmens duomenimis;
Reikalauti ištaisyti neteisingus ir / ar netikslius asmens duomenis;
Bet kuriuo metu uždrausti asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą;
Jei turite prieštaravimų arba skundų dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti
skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, J. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271
2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

JŪSŲ GALIMYBĖS ĮGYVENDINTI SAVO TEISES AR GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS

Kreiptis dėl savo teisių įgyvendinimo arba dėl papildomos informacijos galite adresu privacy@ktu.lt.
KITOS NUOSTATOS






Duomenų subjektas gali pateikti nominantą tik tada, kai susipažįsta ir patvirtina, kad susipažino su
Privatumo politika.
Tvarkydamas šių mokymų dalyvių asmens duomenis Kauno technologijos universitetas laikosi
Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.
Kauno technologijos universitetas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir / ar papildyti šią Privatumo
politiką.
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