
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos  

elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų 

1 priedas 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20__ m. ________________ d. 

Kretinga 

 

 

____________________________________________________ 
(įstaigos pavadinimas) 

_______________________________________________________________________________ 
(pareigų pavadinimas) 

_______________________________________________________________________________ 
(VARDAS, PAVARDĖ) 

1. Suprantu, kad: 

1.1. negalima darbe tvarkomų duomenų atskleisti ar perduoti neįgaliotiems 

asmenims ar institucijoms; 

1.2. draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitą informaciją, kad 

programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinotų duomenis, ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti 

su duomenimis; 

1.3. netinkamas duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 

2. Įsipareigoju: 

2.1. saugoti duomenų paslaptį; 

2.2. duomenis tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės 

aktais, taip pat pareigybės aprašymu; 

2.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis susipažinti su 

tvarkoma informacija nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek Mokyklos 

viduje, tiek už jos ribų; 

2.4. pranešti savo Mokyklos vadovui apie bet kokį įtartiną atvejį, kuris gali kelti grėsmę 

duomenų saugumui. 

3. Žinau, kad: 

3.1. už šio pasižadėjimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisines 

apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus; 

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

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

neturtinę žalą (pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus); 

3.3. duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas arba kitas asmuo, atlyginantis asmeniui 

padarytą žalą, patirtą nuostolį išreikalauja įstatymų nustatyta tvarka iš duomenis tvarkančio darbuotojo, 

dėl kurio kaltės atsirado ši žala; 

3.4. šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką pagal Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymą. 

4.  Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu. 

 

                                                        __________________ 

                                                                                              (parašas)                                  
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 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(VARDAS, PAVARDĖ) 

                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(pareigos) 

 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

Direktoriui 

 

 

 

AKTAS DĖL LEIDIMO KEISTI DUOMENIS ELEKTRONINIAME DIENYNE 

 

 

(data) 

 

Dalyko mokytojo ar kito mokyklos darbuotojo,  

taisiusio duomenis vardas, pavardė:______________________________________________ 

 

Sritys, kuriose bus keičiami duomenys Informacija 

Klasė, grupė  

Data  

Dalykas  

Mokinys (-iai)  

  

Pasiekimų įvertinimai skaičiumi ir žodžiu Klaidingas: 

Teisingas: 

Praleistų ir pateisintų pamokų skaičius Klaidingas: 

Teisingas: 

Priežastis, dėl kurios atliekamas duomenų 

taisymas 
 

 

 

 

––––––––––––––––––––––– 
                               (parašas)  

 

SUDERINTA 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui                 E-dienyno administratorius 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

               (parašas)                                                                      (parašas) 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

         (vardas, pavardė)                                                           (vardas, pavardė) 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                  (data)                                                                                (data) 

 

 


