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SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENOS TIKSLAIS  

 

Išduoto diplomo / pažymėjimo registracijos Nr._____________________________ 

 
Vytauto Didžiojo universitetas, kaip dabartinis asmens duomenų valdytojas, siekdamas(a) nuolat 

tobulinti ir gerinti studijų kokybę, teikti išsamią informaciją apie karjeros galimybes įgijus aukštąjį 
išsilavinimą konkrečioje studijų programoje nuo 2011 m. kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis pagal 
vieningą metodiką planuoja vykdyti savo absolventų karjeros ilgalaikę stebėseną.  Absolventų karjeros 
stebėsenos tikslas – įvertinti  mokslo ir studijų sistemos atitiktį visuomenės ir ūkio poreikiams. 

Absolventų karjeros stebėsena bus pradėta vykdyti tik po to, kai teisės aktų nustatyta tvarka bus 
priimti absolventų karjeros stebėseną užtikrinančios informacinės sistemos nuostatai, jos saugos nuostatai, 
įgyvendintos tinkamos organizacinės ir techninės priemonės, skirtos apsaugoti asmens duomenis nuo bet 
kokio neteisėto tvarkymo. 

Absolventų karjeros stebėseną planuojama vykdyti automatiniu būdu apdorojant nuasmenintus 
absolventų duomenis, išskyrus užkoduotus vardus, pavardes ir asmens kodus. Tikslus tvarkomų asmens 
duomenų sąrašas bus pateiktas absolventų karjeros stebėseną užtikrinančios informacinės sistemos 
nuostatuose, patvirtintuose teisės aktų nustatyta tvarka. Šio sutikimo pagrindu ypatingi asmens duomenys 
(duomenys susiję su rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste 
profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, informacija apie teistumą) nebus renkami ar kitaip 
tvarkomi.  

Duomenys bus gaunami iš įvairių teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų bei veikiančių valstybinių, 
tarpžinybinių, institucinių bei lokalių registrų ir informacinių sistemų. Duomenų rinkimo laikotarpis – 5 
metai  po aukštosios mokyklos baigimo. Praėjus 5 metų duomenų rinkimo laikotarpiui visi surinkti asmens 
duomenys bus nuasmeninti. 

Jūs bet kada galėsite susipažinti su absolventų karjeros stebėsenos tikslu tvarkomais asmens 
duomenimis ar atsisakyti šio sutikimo tokia pačia forma, kaip šis sutikimas duotas. Jūs turite teisę atsisakyti 
sutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi absolventų karjeros stebėsenos tikslais. 

 
Aš, ____________________________________________________________________, sutinku,  

Vardas, pavardė, asmens kodas  
 
kad mano asmens duomenys numatyti absolventų karjeros stebėseną užtikrinančios informacinės sistemos 
nuostatuose, priimtuose teisės aktų nustatyta tvarka, būtų pradėti rinkti po absolventų karjeros stebėseną 
užtikrinančios informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo už 5 metų laikotarpį, pradedamą skaičiuoti nuo 
aukštosios mokyklos baigimo datos. 
 
 
____________________________________  ____________________________ 
                     ( Vardas, pavardė)                       (Parašas) 
 
20__ m. ________________ mėn. _______ d. 

 
 
 


