INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
(Erasmus + sutartis mobilumui)
Šis dokumentas paaiškina, kaip VšĮ Kauno kolegija (toliau – Kolegija) tvarko savo kontrahentų (toliau
- kontrahentas) (toliau bendrai - „duomenų subjektai“) asmens duomenis, kuriuos Kolegija gauna iš
kontrahentų, sudarydami su jais mobilumo ir mobilumo finansavimo pagal Erasmus+ programą sutartis
ir jas vykdydami.
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).
Nuo sutarties pasirašymo, šis pranešimas tampa neatskiriama sutarties __________________ dalimi.
Duomenų valdytojas
Kolegijos duomenų
apsaugos pareigūnas
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.

Sutartinių santykių su fiziniais asmenimis įgyvendinimui (mobilumui ir
mobilumo finansavimui pagal programos Erasmus+ sąlygas)
Sutarties įgyvendinimo tikslu Kolegija tvarko sutarties vykdymui
privalomus pateikti kitos šalies kontaktinius ir asmens duomenis tokius
kaip:
Studento - vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas,
telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pilietybė, studijų vieta /
programa / dalyko sritis / ISCED F kodas, baigtų aukštojo mokslo studijų
metų skaičius, ankstesnio dalyvavimo Erasmus+ programoje studijoms ir /
ar praktikai faktas ir trukmė, banko sąskaitos numeris, parašas.
Darbuotojo - kaip vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos
adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, lytis, pilietybė, darbo
vieta, darbo stažas, banko sąskaitos numeris, parašas.
Kolegija tvarko
(a) sutarties su kontrahentu sudarymo ir įsipareigojimų pagal ją vykdymui;
duomenis šiais tikslais (b) taikomų teisės aktų reikalavimų vykdymui 1; (c) santykių su kontrahentu
palaikymui
Asmens duomenų
Asmens duomenys numatytais tikslais yra tvarkomi: (1) būtina tvarkyti
tvarkymo teisiniai
siekiant įvykdyti sutartį (aktuose (BDAR 6 str. 1 dalies b punktas) (2) kai
pagrindai
tokia pareiga yra numatyta taikomuose teisės aktuose (BDAR 6 str. 1 dalies
c punktas); (3) duomenis būtina tvarkyti dėl teisėto Kolegijos teisėto
intereso (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas)
Duomenų šaltinis
Kolegija gauna aukščiau nurodytus asmens duomenis sutarties
sudarymo ir vykdymo metu iš kitos sutarties šalies.
Asmens duomenų
• duomenų centrų ir debesų kompiuterijos paslaugų teikėjams;
gavėjai / jų kategorijos
• programinės įrangos tiekėjams ir programinę įrangą prižiūrintiems
asmenims;
• Europos Komisijai ir Nacionalinis švietimo mainų paramos fondui;
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Asmens duomenų
saugojimo laikotarpis
Duomenų subjektų
teisių įgyvendinimas

Kolegijos veiksmų
(neveikimo)
apskundimo tvarka
Kita informacija,
taikoma asmens
duomenų tvarkymui
kito duomenų
valdytojo, kuriam tie
duomenys perduodami

• Įstaigoms, atsakingoms už tikrinimą ir auditą pagal ES teisės aktus
(Audito Rūmams arba Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF));
• Kompetentingoms institucijoms.
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).
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
Visus paraiškos formoje arba dotacijos sutartyje (sprendime dėl dotacijos)
pateikiamus asmens duomenis Nacionalinis švietimo mainų paramos
fondas ir (ar) Europos Komisija tvarko vadovaudamasi toliau nurodytais
dokumentais.
Visai tvarkymo veiklai, atliekamai pagal oficialių gairių reikalavimus ar
Europos Komisijos nurodymus, ar kai tai būtina programai „Erasmus+“
įgyvendinti, taikomi šie dokumentai: 2018 m. spalio 23 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų
apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr.
1247/2002/EB[1] (tekstas svarbus EEE);
Visai tvarkymo veiklai kitais tikslais, kurią atlikti nėra būtina pagal
oficialių gairių reikalavimus ar Europos Komisijos nurodymus, ar kai tai
nėra būtina programai „Erasmus+“ įgyvendinti, taikomi šie dokumentai:
• Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (kitaip – BDAR; 2016
m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2016/679[2]) tokiems duomenims kaip:
• visi ES ir (arba) EEE duomenų valdytojo ar tvarkytojo tvarkomi
asmens duomenys;
• visi duomenų subjektų, kurie duomenų tvarkymo veiklos
pradžioje yra ES ir (arba) EEE, asmens duomenys; o nacionaliniai
duomenų apsaugos teisės aktai, skirti visai kitai duomenų tvarkymo
veiklai. Šiais atvejais subjektas, sprendžiantis dėl duomenų
tvarkymo priemonių ir tikslų, šiais kitais tikslais pakeičia Europos
Komisiją, kaip atskaitingą ir atsakingą duomenų valdytoją, pagal
taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus. Pareiškėjo atsakymai į
paraiškos formoje pateiktus klausimus (išskyrus tuos, kurie
pažymėti kaip neprivalomi) yra būtini, kad dotacijos paraišką būtų
galima įvertinti ir toliau ją tvarkyti pagal programos „Erasmus+“
vadovą. Asmens duomenis tuo vieninteliu tikslu tvarkys už

atitinkamą Sąjungos dotacijų programą atsakingas padalinys arba
skyrius (subjektas, veikiantis kaip duomenų valdytojas). Asmens
duomenis galima perduoti trečiosioms šalims, kurios dalyvauja
vertinant paraiškas arba dotacijos administravimo procedūroje ir
kurioms tuos duomenis būtina žinoti, neapribojant galimybės
duomenis perduoti įstaigoms, kurios pagal Europos Sąjungos teisę
yra atsakingos už kontrolę ir tikrinimą, arba įstaigoms, kurios yra
įgaliotos atlikti Programos ar jos veiksmų vertinimus. Visų pirma,
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, asmens
duomenys gali būti perduodami vidaus audito tarnyboms, Europos
Audito Rūmams, Finansinių pažeidimų komisijai arba Europos
kovos su sukčiavimu tarnybai ir leidimus suteikiantiems Komisijos
bei vykdomųjų įstaigų pareigūnams. Duomenų subjektas
(pareiškėjas) turi teisę pasitikrinti savo asmens duomenis ir juos
pataisyti. Visus klausimus dėl savo asmens duomenų tvarkymo
pareiškėjas turėtų teikti projektą atrinkusiai agentūrai. Kilus
konfliktui, pareiškėjas taip pat turi teisę bet kada kreiptis į Europos
duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Su asmens duomenų
tvarkymu pagal programą „Erasmus+“ susijęs išsamus privatumo
pareiškimas, įskaitant informaciją ryšiams, pateikiamas Komisijos
ir
vykdomosios
įstaigos
svetainėje.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/help/erasmus-anddata-protection_en
Kai
veiksmus
administruoja
EACEA:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/legal_notice/h2020sspsgrants-sedia_en.pdf
Pareiškėjas informuoja asmenis, kurių asmens duomenys yra nurodyti
pasiūlyme, apie atitinkamą privatumo pareiškimą, kaip nurodyta pirmiau,
prieš pateikdamas paraišką. Kai vykdomi vykdomosios įstaigos
centralizuotai valdomi veiksmai, pareiškėjai ir, jei jie yra teisės subjektai,
pareiškėjo administracinio, valdymo arba priežiūros organo nariai,
įgaliojimus atstovauti pareiškėjui, priimti sprendimus ir kontroliuoti
pareiškėją turintys asmenys arba fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie
prisiima neribotą atsakomybę už pareiškėjo skolas, yra informuojami, kad
jų asmens duomenis (vardą ir pavardę (jei tai fizinis asmuo), adresą,
juridinę formą ir pavadinimą, atstovavimo, sprendimo priėmimo arba
kontrolės įgaliojimus turinčių asmenų vardą ir pavardę (jei tai juridinis
asmuo)) agentūros leidimus suteikiantis pareigūnas gali įtraukti į
ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemą (EDES),
jei tie asmenys atsidurtų vienoje iš 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam
biudžetui taikomų finansinių taisyklių nurodytų situacijų.
* 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)
___________________

