INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
(kolegijos studentai / klausytojai / alumnai stojimo metu / studijų sutarties sudarymo ir vykdymo
metu)
Šis dokumentas paaiškina, kaip VšĮ Kauno kolegija (toliau – Kolegija) tvarko savo studentų / klausytojų
/ alumnų (toliau bendrai - „duomenų subjektai“) asmens duomenis, kuriuos Kolegija gauna iš pačių
duomenų subjektų bei Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau
– LAMA BPO), sudarydami su jais sutartis ir jas vykdydami, ir kurie sugeneruojami studijų procese
vykdant sutartį.
Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu
(ES) 2016/679 (toliau - „BDAR“), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,
kitais teisės aktais, Asmens duomenų tvarkymo Kauno kolegijoje tvarkos aprašu
(www.kaunokolegija.lt).

Duomenų valdytojas
Kolegijos duomenų apsaugos pareigūnė
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Kolegijos tvarkomų asmens duomenų
apimtis

Kauno kolegija, įmonės kodas 111965284, adresas:
Pramonės pr. 20, Kaunas, tel. (8 37) 352325, el.
paštas rastine@go.kauko.lt (toliau – Kolegija)
Neringa Lisina, tel. (8 37) 751123, el. paštas:
dap@go.kauko.lt.
Paslaugos teikimas
1.1. Kolegija tvarko šiuo duomenis: vardas,
pavardė, asmens kodas, gimimo data, lytis, telefono
numeris, el. pašto adresas gyvenamoji vieta,
pageidavimo studijuoti numeris, fakultetas,
valstybinės
programos
kodas,
programos
pavadinimas, studijų forma, studijų finansavimo
šaltinis, konkursinis balas, vidurinės mokyklos
pavadinimas, baigimo metai, vidurinėje mokykloje
mokytasi kalba, profesinės/aukštosios mokyklos
pavadinimas ir baigimo metai bei įgyta kvalifikacija,
užsienio kalba studijų metu, faktas apie studijas šiuo
metu, pilietybė, faktas apie leidimą nuolat gyventi
LR, baigimo atestato numeris, išdavimo data bei
priedo numeris, asmens dokumento tipas ir numeris,
darbo stažas, socialinė padėtis (priklausymas
socialiai remtinų asmenų grupei), karinė tarnyba,
duomenys apie asmens studijas (studijų forma,
fakultetas, programa, kursas, semestras, grupė,
studijuojančiojo statusas (studentas, klausytojas),
finansavimo pobūdis, krepšelio dydis ir metai,
studento pažymėjimo numeris, išklausyti dalykai,
studijų trukmė, duomenys apie studijų pertraukimą,
atsiskaitymų forma, data, studijų pasiekimų
įvertinimai, praktikos atlikimo vieta, laikas ir
atsiliepimai apie atliktą praktiką, išvykų į užsienį
pagal Erasmus+ programą laikas ir vieta bei

Kolegija tvarko duomenis šiais tikslais

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai
pagrindai

Duomenų šaltinis

Asmens duomenų gavėjai / jų kategorijos

duomenys apie parvykimą / išvykimą (bilietų
kopijos), kiti diplomų duomenys, baigiamojo darbo
dokumentai, baigiamojo darbo sutapties patikros
reikšmė), studijuojančiajam suteikti identifikaciniai
numeriai, banko sąskaitos numeris, atliktos įmokos
ir (ar) išmokos, jų dydis ir datos, studijuojančiajam
išduotų dokumentų tipas, serija, numeris, galiojimo
(išdavimo) data, duomenys apie sveikatą,
pasinaudojimo
apgyvendinimo
paslaugomis
rezervacijos ir pabaigos data, karjeros rodikliai ir kiti
duomenys, kurie išsamiai aprašyti ir nurodyti nuolat
atnaujinamame Asmens duomenų tvarkymo Kauno
kolegijoje tvarkos apraše (jas galite rasti
www.kaunokolegija.lt „privatumo politika“).
(a) sutarties su duomenų subjektu sudarymo ir
įsipareigojimų pagal ją vykdymui; (b) studijų
administravimui; (c) apgyvendinimo paslaugų
bendrabučiuose administravimui; (d) bibliotekos
lankytojų ir turto saugumo užtikrinimui; (e)
informacinių sistemų autentifikavimui; (f) naudotojo
paskyros administravimui ir tapatybės nustatymui;
(g) finansinių atsiskaitymų ir skolų išieškojimui; (h)
viešosios tvarkos ir praėjimo kontrolei; (i)
komunikacijai su studentais / klausytojais /alumnais;
(j) socialinių tinklų administravimui; (k)
informavimo apie kolegijos vykdomas studijas ir (ar)
mokslo ir meno bei projektinę veiklą; (l) visuomenės
sveikatos tikslu.
Asmens duomenys numatytais tikslais yra tvarkomi:
(1) kai tokia pareiga yra numatyta taikomuose teisės
aktuose (BDAR 6 str. 1 dalies c punktas); (2)
duomenis būtina tvarkyti dėl teisėto Kolegijos
teisėto intereso (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas); (3)
sudarytos sutarties pagrindu (BDAR 6 str. 1 dalies b
punktas);
Kolegija gauna aukščiau nurodytus asmens
duomenis iš (a) LAMA BPO (b) pačio duomenų
subjekto sutarties sudarymo ir vykdymo metu (c)
sugeneruoja duomenų subjektui dalyvaujant studijų
procese ir kitose kolegijos veiklose (įgyvendinant
studijų sutartį).
• duomenų centrų ir debesų kompiuterijos paslaugų
teikėjams;
• programinės įrangos tiekėjams ir programinę
įrangą prižiūrintiems asmenims;
• profesiniams patarėjams, auditoriams;
• antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo
paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Kolegijos veiksmų (neveikimo)
apskundimo tvarka

į skolą perimantiems subjektams; jungtinių
skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams
• kompetentingoms valstybės institucijoms;
• Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai;
• BĮ Nacionalinė švietimo agentūra, valdanti
Studentų registrą, (IS: Studentų registras)
• BĮ Valstybinis studijų fondas (IS: Parama,
Paskola)
• UAB Nevda (DVS kontora)
• KTU (LieMSIS)
• Skolų išieškojimo bendrovės
• Bankai
Asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia
dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį
laikotarpį, kokį nustato teisės aktai (vienas jų Bendroji dokumentų saugojimo rodyklė (patvirtinta
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymu
Nr. V-100).
Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Kolegiją su
prašymu:
• leisti susipažinti su Kolegijos tvarkomais asmens
duomenimis (BDAR 15 straipsnis);
• juos ištaisyti arba ištrinti (BDAR 16, 17
straipsniai);
• apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18
straipsnis);
• pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai (daugiau informacijos galima rasti
www.vdai.lrv.lt).
Kolegijos, kaip duomenų valdytojos, atliekamas
duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas
duomenų subjekto gali būti apskųstas Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai

* Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
** 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
___________________

