
SUTIKIMAS DĖL NEPILNAMEČIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

2019 m. _________________________ d.  

Telšiai 

 

 

SUTINKU, kad VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ (toliau – FC „Džiugas“) gautų ir tvarkytų   

 

 

(sūnaus/dukters vardas, pavardė (toliau – ugdytinis)) 

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

                               

Sportinio ugdymo Paslaugų teikimo su FC „Džiugas“ sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais:  

o ugdytinio vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimą, klasę, 

gyvenamosios vietos adresą 

o atstovo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, asmeninio telefono numerį ir asmeninio elektroninio 

pašto adresą 
 

Švietimo informacinių technologijų centro mokinių registro administravimo tikslais: 

o ugdytinio vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimą, klasę 
 

Elektroninės lankomumo apskaitos sistemos administravimo tikslais: 

o ugdytinio vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimą ir klasę, 

elektroninio pažymėjimo numerį 
 

Lietuvos futbolo federacijos futbolo žaidėjų registracijos platformos administravimo tikslais: 

o ugdytinio vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, foto nuotrauką, sveikatos būklės pažymą 
 

Sportinio ugdymo darbo (treniruočių, varžybų) planavimo sistemų STATS4SPORT, R.S.C.A. 

„Anderlecht“ administravimo ir duomenų kaupimo tikslais: 

o ugdytinio vardą, pavardę, gimimo datą, foto nuotrauką, filmuotą treniruočių ir/ar varžybų medžiagą, 

asmeninį telefono numerį, asmeninį elektroninio pašto adresą 

o atstovo asmeninį telefono numerį, elektroninio pašto adresą 
 

Buhalterinės programos duomenų apskaitos už teikiamas ugdymo paslaugas tvarkymo tikslais: 

o ugdytinio vardą, pavardę, gimimo datą  

o atstovo vardą, pavardę, banko sąskaitos numerį, asmeninio telefono numerį ir asmeninio elektroninio 

pašto adresą 
 

  Komunikacijos ir viešinimo tikslais FC Džiugas internetinėje svetainėje:  

   Ugdytinio: 

o vardą, pavardę, gimimo datą 

o fotonuotrauką 

o varžybų ir renginių foto nuotraukas, filmuotą medžiagą 

  Komunikacijos ir viešinimo tikslais socialinių tinklų paskyrose, kuriose viešinamas FC Džiugas, 

Lietuvos futbolo federacijos valdomose interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose: 

   Ugdytinio: 

o vardą, pavardę 

o varžybų ir renginių foto nuotraukas, filmuotą medžiagą 

  Komunikacijos ir viešinimo tikslais žiniasklaidoje, reklaminėje medžiagoje, kurioje viešinamas FC 

Džiugas: 

   Ugdytinio: 

o vardą, pavardę 

o varžybų ir renginių foto nuotraukas, filmuotą medžiagą  

 

 

 

 

 

Aš  

 (tėvo, mamos, globėjo vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas (toliau - atstovas)) 

   

(ugdytinio atstovo parašas)  (ugdytinio atstovo vardas, pavardė) 


