Bendrojo ugdymo tarybos nuostatų
priedas
KANDIDATO Į BENDROJO UGDYMO TARYBOS NARIUS
GYVENIMO APRAŠYMAS
Vardas
Pavardė
Asociacijos / organizacijos / įstaigos,
iškėlusios kandidatą, pavadinimas,
adresas
1. Kandidato asmeninė informacija
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
Pavadinimas
Adresas
Darbovietė
Pareigos
Darbo sritis (-ys)
2. Išsilavinimas
Pavadinimas

Baigimo metai

Specialybė /
kvalifikacinis laipsnis ir
(ar) profesinė
kvalifikacija

Pavadinimas

Suteikimo
metai

Mokslo kryptis

Aukštoji mokykla

Mokslo laipsnis

3. Patirtis pateikiama už paskutinių trejų metų laikotarpį
Sritis
Patirtis (vertingiausi tos veiklos pasiekimai,
rezultatai, projektai, darbai ir pan.)
Ikimokyklinis, priešmokyklinis
ugdymas
Pradinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Vidurinis ugdymas
Mokytojų kvalifikacija ir profesinė
raida
Mokyklų aprūpinimas

4. Dalyvavimas visuomeninėje / savanoriškoje veikloje (pildyti neprivaloma)
Visuomeninės veiklos aprašymas

Laikotarpis

5. Kita svarbi informacija
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
Sutinku, kad Duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija tvarkytų
mano asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, darbovietę, biografinius, mokslinės,
visuomeninės veiklos duomenis) vertindama mano, kaip kandidato, į Bendrojo ugdymo tarybos narius
tinkamumą ir patvirtinimą Bendrojo ugdymo tarybos nariu.
Sutinku, kad, patvirtinus mane Bendrojo ugdymo tarybos nariu, mano asmens duomenys, vardas, pavardė,
darbovietė būtų skelbiami viešai.
Tvarkomi asmens duomenys bus saugomi 5 (penkerius) metus nuo sutikimo gavimo momento.
Esu informuotas (-a), kad galiu bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.
Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16,
17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turiu teisę: 1) žinoti (būti
informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3) reikalauti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai
duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4)
nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma
arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma, naudojant tokius identifikatorius kaip: vardas, pavardė,
buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar
socialinės tapatybės požymius. Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.

Tvirtinu, kad šioje anketoje pateikta visa informacija yra teisinga.

Parašas
(kandidato vardas, pavardė, parašas)

Data
––––––––––––––––––––––––––

