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ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTŲ PAREIGŪNO FUNKCIJOS SUTARTIS 

 

SDS20200707 

 

 

2020 m. liepos mėn. 7 d. 

Vilnius 

 

MB „SAUGI DARBOVIETĖ“, atstovaujama vadovo Arvydo Petrulio,  toliau – PASLAUGŲ TEIKĖJAS,  

 

Ir 

  

VILNIAUS DARŽELIS - MOKYKLA „SVAJA“ atstovaujama direktorės Viktorijos Čižauskienės, toliau – 

PASLAUGŲ GAVĖJAS, 

toliau vadinami šalimis. 

1. Sutarties objektas 

1.1. Remiantis šia sutartimi šalys nustato asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijos vykdymą 

Vilniaus darželyje - mokykloje „Svaja“. 

2. Šalių teisės ir pareigos 

2.1. PASLAUGŲ TEIKĖJAS įsipareigoja: 

- paskirti darbuotoją, atsakingą už duomenų apsaugos pareigūno funkcijos vykdymą (Arvydas Petrulis, 

asmens kodas 38612191278, telefono numeris - +370 662 67686, elektroninis paštas – 

pareigunas@saugidarboviete.lt); 

- vykdyti asmens duomenų apsaugos pareigūno funkciją; 

- analizuoti gaunamus dokumentus susijusius su asmens duomenų apsauga; 

- analizuoti gaunamus skundus apie asmens duomenų apsaugos pažeidimus; 

- teikti konsultacijas ir rekomendacijas susijusias su asmens duomenų apsaugos gerinimu įstaigoje; 

- fiksuoti asmens duomenų apsaugos pažeidimus, bei juos protokoluoti; 

- laikytis konfidencialumo, netskleisti turimų asmens duomeų trečiosioms šalims, be įstaigos žinios ir 

bendro susitarimo. 

2.2.PASLAUGŲ TEIKĖJAS turi teisę: 

- reikalauti, kad PASLAUGOS GAVĖJAS sudarytų tinkamas sąlygas vykdyti asmens duomenų apsaugos 

pareigūno funkciją;  

- reikalauti, kad PASLAUGOS GAVĖJAS pateiktų turimą įstaigos duomenų apsaugos dokumentaciją; 

- gauti visus įeinamus dokumentus, susijusius su asmens duomenų apsauga, (atsakingų institucijų raštai, 

skundai, atliekami tyrimai ir kiti nformacija); 

- pagal sąskaitą faktūrą gauti numatytą ir išanksto aptartą atlygį už vykdomą funkciją; 

- atsisakyti nuo sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu PASLAUGŲ GAVĖJAS, pažeisdamas 

sutartį, atsisako sudaryti tinkamas sąlygas asmens duomenų apsaugos vystymui įstaigoje. 

3. Apmokėjimo sąlygos ir atsakomybė 

3.1. PASLAUGŲ GAVĖJAS  per 30 kalendorinių dienų, pagal sąskaitą faktūrą, apmoka abipusiu 

susitarimu numatytą sumą už suteiktas paslaugas. 

3.2. PASLAUGŲ GAVĖJAS, nesumokėjęs sutartyje nustatytu terminu ir tvarka PASLAUGŲ TEIKĖJUI 

už civilinės saugos funkcijų priežiūrą, sumoka PASLAUGŲ TEIKĖJUI 0,02% (dvi šimtąsias procento) 

delspinigių, kurie skaičiuojami nuo visos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. 

3.3. Papildomos PASLAUGŲ TEIKĖJO išlaidos susijusios su galimų PASLAUGŲ GAVĖJO 

įsiskolinimų išieškojimu, dengiamos PASLAUGŲ GAVĖJO sąskaita. 

4. Atleidimas nuo atsakomybės 

 4.1. Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (force majeure), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, 

sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (VŽ 19960719 

Nr.68). 

5. Ginčų sprendimo tvarka 

            5.1.Visi ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
6. Baigiamosios nuostatos 
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6.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus bei gali būti pratęsta dar 12 
mėnesių.  

6.2. Ši sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik šalių susitarimu. 
6.3. Visi šios sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai galioja, tik patvirtinti abiejų šalių parašais. 
6.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną abiem šalims. Visi šios sutarties egzemplioriai turi 

vienodą juridinę galią. 
 
 
 
 
 

 

Sutarties šalių rekvizitai: 

 

PASLAUGŲ TEIKĖJAS: 

MB „SAUGI DARBOVIETĖ“ 

 

Įm. kodas: 304903188 

Adresas: Tarandės g. 34-401, LT-1480 Vilnius 

A. S. Nr. LT307300010156141386 

Bankas – AB SWEDBANK 

Tel. +370 66 267686 

El. paštas: info@saugidarboviete.lt 

 

Vadovas  

Arvydas Petrulis  

PASLAUGŲ GAVĖJAS: 

VILNIAUS DARŽELIS - MOKYKLA „SVAJA“  

Įm. kodas: 1900266554 

Adresas: Architektų g. 210, LT-04214 Vilnius 

Tel. (8 5) 244 3730 

El. paštas:  rastine@svajos.vilnius.lm.lt 
 

 

 

 

Direktorė 

Viktorija Čižauskienė 
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