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Jūrų skautijos „Divytis“ narių asmens
duomenų tvarkymo taisyklės
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jūrų skautijos „Divytis“ (toliau – organizacija) narių asmens duomenų tvarkymo taisyklių
tikslas – reglamentuoti organizacijos narių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus,
pagrindines asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo ir duomenų apsaugos technines bei
organizacines priemones organizacijoje. Šios organizacijos narių duomenų tvarkymo taisyklės
(toliau - Taisyklės) skirtos informuoti Jus kaip mes renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų
pateiktais duomenimis.
2. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau - Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais
teisės aktais.
3. Šis dokumentas jums taikomas, jei Jūs ar Jūsų vaikas yra Jūrų skautijos „Divytis“ narys (Įstatai,
5 str. 17 p. ir 18 p.).
4. Organizacijos nariai, įgalioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis šių Taisyklių ir būti
pasirašytinai su jomis supažindinti. Organizacijos nariai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami
asmens duomenis, privalo laikytis konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, nurodytų
šiose taisyklėse.
5. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:
5.1. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus ar Jūsų vaiką, kurią pateikiate Jūs, arba
kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti Jūsų arba Jūsų vaiko
vardas, pavardė, gimimo data, kontaktinė informacija, vaizdo ir foto medžiaga užfiksuota renginių
metu ir kt.
Jūrų skautija „Divytis“- Lietuvos visuomeninė savanoriška nepolitinė organizacija, veikianti
pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir ugdymo metodus, atvira visiems asmenims,
nesvarbu, kokia jų lytis, rasė, tautybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, įsitikinimai ar
pažiūros. Jūrų skautija „Divytis“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo
(Įstatai 1 str. 3 p.).
5.2. Duomenų subjektas – kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
5.3. Duomenų valdytojas – kompetentinga institucija, kuri viena ar kartu su kitais nustato asmenų
duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti
Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali
būti
nustatyti
Sąjungos
arba
valstybės
narės
teise;
5.4. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita
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įstaiga,
kurie
duomenų
valdytojo
vardu
tvarko
asmens
duomenis;
5.5. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga,
kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne, išskyrus valdžios
institucijas, kurios gali gauti asmens duomenis vykdant konkretų tyrimą pagal valstybės narės
teisę, kai tvarkydamos tuos duomenis tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo
tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
5.6. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba
neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba
kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.
II SKYRIUS
SPECIALIOSIOS NUOSTATOS
6. Narių asmens duomenys organizacijoje renkami ir naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos
pateikiate Jūs, arba organizacija gauna iš trečiųjų šalių, šiais pagrindiniais tikslais: nustatyti Jūsų
tapatybę ir turėti galimybę su Jumis susisiekti, viešinti organizacijos veiklą.
7. Organizacijoje renkami šie Jūsų ar Jūsų vaiko duomenys:
7.1. Pagrindiniai asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas,
telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, mokymosi įstaiga ir klasė, religija;
7.2. Audio-vizualinius duomenis, tokius kaip vaizdo įrašų ir foto medžiaga surinkta renginių metu;
7.3. Duomenis apie pasiekimus ir dalyvavimą organizacijos renginiuose, t. y. Jūsų registracijos į
organizuojamus renginius/stovyklas, dalyvavimas organizuojamuose mokymuose, vyresniškumo
laipsnių suteikimas, patyrimo programa, skautiško pažymėjimo numeris, vienetas, kuriam
priklauote, nario mokesčio žiniaraščiai.
8. Jūsų ar Jūsų vaiko asmens duomenys gaunami ir naudojami esant bent vienai iš žemiau nurodytų
sąlygų:
8.1. Jei Jūs ar Jūsų vaikas esate organizacijos narys arba ketinate juo tapti parašydami prašymą ir
susimokėdami kasmetinį narystės mokestį;
8.2. Jūs ar Jūsų vaikas pasirašėte savanorystės arba narystės sutartį.
9. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau
tvarkyti, siekiant konkrečių tikslų, nurodytų Taisyklių 6 punkte. Tvarkomi Asmens duomenys
teikiami:
9.1. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai (toliau – LiJOT). Jūrų skautija „Divytis“ priklauso
LiJOT ir pagal jų Įstatų 15 str. yra reglamentuota, jog organizacija norėdama būti nare turi turėti
ne mažiau kaip 100 narių, iš kurių 2/3 sudaro jauni žmonės ir veikti nacionaliniu lygiu. Kiekvienais
metais turime pateikti mūsų narių sąrašus, kuriuose atsispindėtų minėti reikalavimai;
9.2. Finansuojamiems projektams. Jūrų skautijos „Divytis“ pagrindinis finansinis veiklų vykdymo
šaltinis – įvairūs projektai. Kai kurių iš jų veiklų vykdymo ataskaitoms reikalingi renginių dalyvių
sąrašai, kurie buvo finansuoti būtent tuo projektu;
9.3. Duomenys taip pat gali būti perduoti kitiems tretiesiems asmenims, kuriems Jūrų skautija
„Divytis“ turi teisinę prievolę perduoti duomenis, arba jų perdavimas užtikrina Jūrų skautija
„Divytis“ veiklos tęstinumą (pvz. Mokinių registrui ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centrui NVŠ programos vykdymui, buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei, valstybinėms
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įmonėms, dėl organizacijos organų ir dokumentų registro, informacinių technologijų paslaugas
teikiančiai įmonei ir kt.).
III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJO PAREIGOS
10. Organizacijos tvarkomų narių asmens duomenų valdytoja yra Jūrų skautija „Divytis“, juridinio
asmens kodas 193028411, kuri:
10.1. Narių duomenis tvarko tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
10.2. Netvarko duomenų kitais tikslais, nei jie buvo gauti, išskyrus teisės aktuose nustatytus
atvejus;
10.3. Tvarko narių asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų
užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.
IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ SUTIKIMAS TVARKYTI JŲ ASMENS DUOMENIS
11. Tėvai (globėjai), kurių vaikai nepilnamečiai, ir pilnamečiai asmenys rašydami prašymą priimti
į organizaciją, patvirtindami, jog sutinka, kad jų asmens duomenys organizacijoje būtų tvarkomi
šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.
12. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jeigu jo asmens
duomenys tvarkomi neteisėtai. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų
tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas
prieš jam duodant sutikimą.
V SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
13. Organizacijos nariai turi šias teises:
13.1.Teisę prašyti susipažinti su Jūsų ar Jūsų vaiko asmens duomenimis;
13.2. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
13.3. Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
13.4. Teisę apriboti Jūsų ar Jūsų vaiko asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus
patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
13.5. Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
13.6. Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų
asmens duomenų naudojimui.
14. Prašymą dėl auksčiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar kitus
prašymus Jūs galite pateikti Jūrų skautijos pirmininkui el. paštu info@juruskautija.lt. Atsakymą į
Jūsų skundą, pranešimą ar prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų nuo rašto gavimo dienos. Išimtinais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums
apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų rašte nurodytų
reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi
dienos.
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VI SKYRIUS
KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS
15. Rinkdami ir naudodami organizacijos narių asmens duomenis mes laikomės šių principų:
15.1. asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir
skaidrumo principas);
15.2. asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau
netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
15.3. asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie
tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
15.4. Tvarkomi duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
15.5. asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne
ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo
trukmės apribojimo principais);
15.6. asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar
organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą
nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo,
sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
16. Asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba
tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai, pavyzdžiui:
16.1. Duomenis, surinktus Jums ar Jūsų vaiko vadovui pildant narystės žiniaraštį, savanorystės ir
stojimo sutartis saugome tol, kol esate organizacijos narys, ir dar 3 metus po to, kai nustojate
mokėti organizacijos narystės mokestį;
16.2. Vaizdo medžiagą ir nuotraukas saugome 3 metus nuo jų padarymo dienos;
16.3. Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų.
17. Su nario asmens duomenimis gali dirbti tiesioginis vadovas ir Jūrų skautijos „Divytis“
Valdybos sekretoriato skyriaus narys (-ė). Jūsų duomenys yra naudojami tik prieš tai minėtiems
tikslams.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Skirkite laiko šių Taisyklių peržiūrėjimui ir jeigu turėtumėte klausimų susisiekite su mumis el.
paštu info@juruskautija.lt.
19. Ateityje šios Taisyklės gali būti keičiamos, atsižvelgiant į išreikštus pastebėjimus ir realias
situacijas,
todėl
skatiname
šias
Taisykles
peržiūrėti
periodiškai.
20. Už šių Taisyklių pažeidimą nariams, atsakingiems už asmens duomenų
tvarkymą, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta atsakomybė.
___________________________________________
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