
 Iki 16 metų Treneris ____________________________     ______________________________ 

                                         (vardas pavardė)                                (sporto šakos pavadinimas) 

    PRIEDAS 

    prie sporto centro „Dubysa“, vykdančio vaikų 

    sportinio ugdymo programas, sutarties 

    

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

__________________________________________ 

(data) 

                Šiauliai 

 

SUTINKU, kad Šiaulių sporto centras „Dubysa“ (toliau – Sporto centras) gautų ir tvarkytų   

 

 

(asmens (sportininko) vardas, pavardė) 

asmens duomenis šiais tikslais (jei sutinkate, pažymėkite X): 

Sportinio ugdymo Paslaugų teikimo su Sporto centru sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais:  

 asmens (sportininko) vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, bendrojo ugdymo mokyklos 

pavadinimą, klasę, gyvenamosios vietos adresą; 

 asmens (sportininko) atstovo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, asmeninio telefono 

numerį ir asmeninio elektroninio pašto adresą. 

Elektroninės lankomumo apskaitos sistemos administravimo tikslais: 

 asmens (sportininko) vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, bendrojo ugdymo mokyklos 

pavadinimą ir klasę, elektroninio pažymėjimo numerį. 

Lietuvos sporto šakų varžybų vykdymo administravimo ir žaidėjo kortelės/licencijų išdavimo tikslais: 

 asmens (sportininko) vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, foto nuotrauką, sveikatos 

būklės pažymą. 

Buhalterinės programos duomenų apskaitos už teikiamas ugdymo paslaugas tvarkymo tikslais: 

 asmens (sportininko) vardą, pavardę, gimimo datą; 

 asmens (sportininko) atstovo vardą, pavardę, banko sąskaitos numerį, asmeninio telefono 

numerį ir asmeninio elektroninio pašto adresą. 

Asmens specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais: 

 asmens (sportininko) vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, sveikatos 

būklę. 

  Komunikacijos ir viešinimo tikslais Sporto centro internetinėje svetainėje:  

    asmens (sportininko): 

 vardą, pavardę, gimimo datą; 

 fotonuotrauką; 

 varžybų ir renginių filmuotą medžiagą. 

  Komunikacijos ir viešinimo tikslais socialinių tinklų paskyrose, kuriose viešinamas Sporto centras: 

    asmens (sportininko): 

 vardą, pavardę; 

 fotonuotrauką; 

 varžybų ir renginių filmuotą medžiagą. 

  Komunikacijos ir viešinimo tikslais žiniasklaidoje, reklaminėje medžiagoje, Sporto centro skelbimų 

lentoje (pasiekimų viešinimo tikslais), kurioje viešinamas Sporto centras: 

    asmens (sportininko): 

 vardą, pavardę; 

 fotonuotrauką; 

 varžybų ir renginių filmuotą medžiagą. 

  Sutikimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos iki sutarties su Sporto centru nutraukimo dienos.  

  Pasilieku teisę bet kuriuo metu nutraukti sutikimo galiojimą apie tai informuojant Sporto centro 

administraciją el. paštu: smdubysa@gmail.com . 

 

Aš  

 (asmens (sportininko) atstovo vardas, pavardė) 

   

(asmens (sportininko) atstovo parašas)  (asmens atstovo vardas, pavardė) 

mailto:smdubysa@gmail.com

