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2020 m. LIETUVOS MOKINIŲ LIAUDIES DAILĖS KONKURSO 

„SIDABRO VAINIKĖLIS“ 

DALYVIO ANKETA 

 

Kūrinių autorius 

Vardas, pavardė  

  Miestas, rajonas  

  Amžius (vietinio turo parodos / atrankos dieną)  

  Mokykla, klasė  

 

  Būrelis, studija (jei lankomas, -a)  

 

 

Mokytojas / būrelio vadovas 

Vardas, pavardė  

  Adresas  

 

  Telefonas, el. pašto adresas  

 

DARBŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. nr. Kūrinio pavadinimas 
Sukūrimo 

metai 
Medžiaga, technika Matmenys 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

1. Vadovaujantis galiojančių Europos Sąjungos, įskaitant, Bendrąjį duomenų apsaugos 

reglamentą (ES) 2016/679, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat asmens 

duomenų tvarkymą kontroliuojančių institucijų nurodymų Asmens duomenis tvarko 

Biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis kultūros centras, kodas 190758519, adresas 

Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124, Vilnius, tel. (+370 5) 261 1190, 2612540, el. paštas. 

lnkc@lnkc.lt. 

2. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktinis el pašto adresas: 

personalas@lnkc.lt, tel. (8 5 ) 2612103. 

3. Asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, amžius, mokykla, klasė, gyvenamoji vieta, 

elektroninis paštas, mobilaus telefono numeris, darbo/veiklos vieta, tvarkomi  konkurso 

tinkamo vykdymo tikslu, statistikos tikslu. 

4. Visi šioje anketoje nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.  

5. Duomenų subjektas patvirtina, kad yra informuotas(-a), jog siekdamas(-a) realizuoti teisės 

aktuose numatytas savo kaip duomenų subjekto teises, įskaitant, bet neatsiribojant, teisę 

susipažinti su LNKC tvarkomais duomenimis, teisę duomenis ištaisyti arba ištrinti, teisę 

apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų 

perkeliamumą, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu 

grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo, taip pat teisę pateikti skundą 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kurios duomenys kontaktams yra viešai 

skelbiami interneto svetainėje www.vdai.lrv.lt) ir (ar) teismui, ta apimtimi, kiek tai yra 

susiję su LNKC atliekamu duomenų tvarkymu ir kiek to neriboja taikytinų teisės aktų 

nuostatos, turi kreiptis į LNKC aukščiau nurodytais kontaktais. 

6. Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi tiek, kiek LNKC yra būtina, kiek juos 

saugoti įpareigoja teisės aktai nuo sutikimo gavimo konkurso tinkamo vykdymo tikslu. 

7. Duomenų subjektas sutinka/nesutinka (nereikalingą išbraukti), kad LNKC, laikydamasi 

teisės aktų, konkurso tinkamo vykdymo tikslu, viešintų dalį asmens duomenų (būtent: 

vardas, pavardė, amžius, mokykla, klasė, gyvenamoji vieta, darbo/veiklos vieta, mobilaus 

telefono numeris, elektroninis paštas) LNKC interneto svetainėje www.lnkc.lt.     
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