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  VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS   NUOTOLINIU  BŪDU 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotoliniu būdu Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) funkcijų 

atlikimo ir paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus nuotoliniu 

būdu teikiamų Tarnybos specialistų (psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio 

pedagogo) paslaugų teikimo mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams) (toliau – 

Klientas ar jo teisėtas atstovas), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams ir švietimo 

pagalbos specialistams tvarką. Aprašas parengtas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-662 patvirtintą „Pedagoginių 

psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašą“. 

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:  

2.1. Nuotolinė Tarnybos specialisto paslauga (toliau – NTS paslauga) – paslaugos teikimo 

būdas, kai Aprašo nustatyta tvarka, naudojant nuotolinio ryšio priemones, Klientui ar jo 

teisėtam atstovui, švietimo įstaigoms ir jų pedagoginiams darbuotojams teikiama 

informacinė, ekspertinė, konsultacinė koordinuojančio specialisto (-ų) pagalba, specialistui 

ir Klientui ar jo tesėtam atstovui esant skirtingose vietose tuo pačiu laiku. Tarnybos 

specialistas šią paslaugą gali teikti dirbdamas  Tarnybos patalpose arba nuotolinio darbo 

vietoje. Tik nuotoliniu būdu specialisto paslaugos teikiamos esant paskelbtai šalyje 

ekstremaliajai situacijai ir (ar) karantinui, ar dėl kitų objektyvių priežasčių, kai Tarnyba 

negali vykdyti savo funkcijų kontaktiniu būdu.  

2.2. Nuotolinio ryšio priemonės – vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonės (įskaitant programinę 

įrangą, bendravimo platformas ir kt.) ir (ar) kitos elektroninių ryšių technologijos, kuriomis 

yra galimybė identifikuoti asmenį ir kurios gali būti naudojamos teikiant informacinę, 

ekspertinę konsultacinę, koordinuojančią specialisto (-ų) pagalbą asmeniui ar savo 

aptarnaujamos teritorijos švietimo įstaigoms.  

2.3. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose švietimo pagalbos mokiniui organizavimą ir 

pedagoginių psichologinių tarnybų paslaugų teikimą. 

  

II SKYRIUS 

NUOTOLINIU BŪDU TEIKIAMOS PASLAUGOS 

3. Nuotoliniu būdu gali būti teikiamos tokios Tarnybos specialistų paslaugos: 

3.1. psichologinė, socialinė pedagoginė, švietimo informacinė pagalba mokiniams (vaikams), 

specialioji pedagoginė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 

metų; 
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3.2. psichologinė pagalba mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems 

ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje;  

3.3. informacinė, ekspertinė ir konsultacinė pagalba tėvams (globėjams, rūpintojams) bei švietimo 

įstaigoms, jų pedagoginiams darbuotojams (individualios ir grupinės konsultacijos, tarpžinybiniai 

pasitarimai, mokyklos švietimo pagalbos specialistų metodiniai būreliai, mokyklų vaiko gerovės 

komisijų konsultavimas, sudėtingų darbo atvejų aptarimo grupės, tėvystės įgūdžių grupės, 

mokytojų padėjėjų mokymai, paskaitos ir mokymai tėvams, mokytojams ir švietimo pagalbos 

specialistams); 

3.4. psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė pagalba švietimo įstaigose, kuriose 

nėra pagalbos mokiniui specialistų; 

3.5. švietimo pagalbos teikimo koordinavimas Vilniaus miesto savivaldybės mokiniams (vaikams), 

jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos pedagoginiams 

darbuotojams (ugdymo įstaigos kuravimas, skubios pagalbos ugdymo įstaigai teikimas pagal 

šių paslaugų teikimo patvirtintus tvarkos aprašus). 

  

III SKYRIUS 

NTS PASLAUGŲ TEIKIMO PRIEMONĖS IR NAUDOJIMOSI TVARKA 

4. NTS paslaugos Tarnyboje teikiamos telefonu arba vaizdo skambučiais (Zoom  platforma): 

4.1. Tarnybos specialistai nuotolines konsultacijas vykdo naudodamiesi Tarnybos suteikta 

telefonine ir kompiuterine įranga;  

4.2. kompiuterinė įranga apsaugoma individualiu slaptažodžiu, kuris turi būti keičiamas ne rečiau 

kaip kartą per 3 mėnesius;  

4.3. jungiantis prie programinės įrangos, įrankių ar bendravimo platformų, naudotis asmeniniais 

mobiliaisiais įrenginiais (telefonu, kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu) neleidžiama; 

4.4. naudotis asmeninėmis paskyromis Zoom platforma neleidžiama. Tarnybos specialistai 

įpareigojami susikurti naujas, profesiniam darbui skirtas asmenines paskyras, užtikrinti 

susikurtų slaptažodžių saugumą, juos periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius) keisti 

bei neatskleisti savo prisijungimų duomenų kitiems asmenims.  

5. Tarnybos specialistų kontaktiniai duomenys (telefono numeriai, elektroninio pašto adresai) yra 

pateikiami Tarnybos elektroniniame puslapyje https://www.vilniausppt.lt/ 

 

IV SKYRIUS 

KLIENTO AR JO TEISĖTO ATSTOVO REGISTRAVIMAS NTS PASLAUGAI  

 

6. Klientas ar jo teisėtas atstovas turi teisę kreiptis į Tarnybos registratūrą dėl NTS paslaugų, 

nurodytų šio aprašo 3.3. ir 3.5. papunkčiuose, suteikimo.  

7. Aprašo 3.1, 3.2 ir 3.4 papunkčiuose aprašytos paslaugos nuotoliniu būdu gali būti teikiamos 

karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių (vaikų) sveikatai ir gyvybei (toliau – 

ypatingos aplinkybės), laikotarpiu – tiesioginiu ir(ar) nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į ypatingų 

aplinkybių pobūdį teisės aktų nustatyta tvarka. 

8. Klientui ar jo teisėtam atstovui kreipiantis dėl NTS paslaugos suteikimo telefonu, registratūros 

darbuotojas, prieš skirdamas konsultacijos laiką, privalo paaiškinti bendrą NTS paslaugos 

telefonu ar vaizdo skambučiu teikimo tvarką ir identifikuoti Klientą: 

https://www.vilniausppt.lt/
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8.1. registratūros darbuotojas, registruojant Klientą ar jo teisėtą atstovą NTS paslaugai, užrašo 

Kliento vardą, pavardę, gimimo datą (jeigu registruojamas vaikas), ugdymo įstaigos 

pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, atstovo vardą, pavardę, ryšį 

su Klientu;  

8.2. jeigu Klientas ar jo teisėtas atstovas kreipiasi konsultacijai pakartotinai, registratūros 

darbuotojas patikslina asmens pateiktus identifikacinius duomenis; 

8.3. registratūros darbuotojas informuoja Klientą ar jo teisėtą atstovą apie artimiausią laisvą laiką 

NTS paslaugai gauti, informuoja apie NTS paslaugos teikimo būdus.   

9. Tarnybos specialistas gali registruoti NTS paslaugai Kliento ar jo teisėtą atstovą apsilankymo 

Tarnyboje metu ar paskutinės nuotolinės konsultacijos metu.  

10. NTS paslaugos registruojamos bendra tvarka Tarnybos specialistų priėmimo laiku, atžymint 

elektroninėje klientų registravimo sistemoje, kad suplanuota nuotolinė paslauga. Pastabų skiltyje 

nurodoma, kokiu būdu (telefonu ar vaizdo pokalbiu) bus teikiama paslauga. 

 

V SKYRIUS 

NTS PASLAUGŲ TEIKIMAS 

 

11. Prieš pradedant teikti NTS paslaugą turi būti nustatyta Kliento ar jo teisėto atstovo tapatybė. Kol 

nenustatyta asmens tapatybė Tarnybos specialistams draudžiama teikti bet kokią informaciją, 

susijusią su Klientu ir jo teisėtu atstovu. Klientas ir jo teisėtas atstovas yra identifikuojami pagal: 

11.1. Registracijos metu pateiktą informaciją, tai yra Kliento vardą, pavardę, gimimo datą 

(jeigu registruojamas vaikas), ugdymo įstaigos pavadinimą, adresą, telefono numerį, 

elektroninio pašto adresą, atstovo vardą, pavardę, ryšį su Klientu;  

11.2. Registracijos paslaugai datą, registracijos metu nurodytą su NTS paslauga susijusio 

klausimo pobūdį; 

11.3. Paskutinio kontakto su Tarnyba datą bei kontakto priežastį, jei kreipimasis į Tarnybą 

yra tęstinis (pakartotinis); 

11.4. Jei Tarnybos specialistas jau yra bendravęs su Klientu ir (ar) jo teisėtu atstovu, asmuo 

taip pat gali būti papildomai identifikuojamas pagal balsą ir (ar) atvaizdą; 

11.5. Vaizdo skambučio metu – asmuo gali būti identifikuojamas pagal per vaizdo kamerą 

parodomą asmens tapatybės dokumentą.  

12. Kilus abejonių dėl Kliento ir (ar) jo teisėto atstovo tapatybės, Tarnybos specialistas gali užduoti 

papildomų identifikacinių klausimų, kurie parenkami Tarnybos specialisto nuožiūra, atsižvelgiant 

situacijos aplinkybes.  

13. Nuotolinė konsultacija vaizdo skambučiu (Zoom platformoje) teikiama Tarnybos specialistui ir 

Klientui ar jo teisėtam atstovui prisijungiant per prisijungimo nuorodą. Prieš registracijos metu 

suderintos konsultacijos laiką Tarnybos specialistas el.  paštu atsiunčia Klientui ar jo teisėtam 

atstovui prisijungimo nuorodą. 

14.  Jei NTS paslaugų teikimui reikalinga gauti asmens sutikimą, Tarnyba prieš NTS paslaugos 

teikimą Klientui ar jo teisėtam atstovui pateikia sutikimo formą ir Klientas ar jo teisėtas atstovas 

užpildo šią formą bei atsiunčia elektroniniu paštu konsultuojančiam specialistui pasirašytą 

elektroniniu parašu arba užpildytą ranka ant lapo, pasirašytą ir nufotografuotą, kartu su asmens 

tapatybe patvirtinančio dokumento kopija. 

15. Prieš NTS paslaugos teikimą, Tarnybos specialistas susipažįsta su NTS paslaugai reikalinga ir 

Tarnybos specialistui prieinama su Kliento problema susijusia informacija, įskaitant ir Tarnybos 

specialisto prašymu ar Kliento ar jo teisėto atstovo inciatyva, Tarnybai el. paštu atsiųstais 
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Ugdymo įstaigos VGK parengtais pirminio vertinimo dokumentais, medicininiais vaiko raidos 

vertinimo išrašais ir kt.). Teikiant NTS paslaugą, Tarnybos specialistas prašo pateikti tokius 

dokumentus, kokie atitinkamai būtų reikalingi ir teikiant analogišką Tarnybos paslaugą 

kontaktiniu būdu.  

16. Individualios NTS paslaugos teikimo metu Tarnybos specialistas: 

16.1. susisiekia su Klientu ar jo teisėtu atstovu jam paskirtu laiku, nurodytu kontaktiniu 

telefonu arba per pateiktą prisijungimo nuorodą; 

16.2. identifikuoja Klientą ar jo teisėtą atstovą kiekvienos NTS paslaugos teikimo pradžioje 

pagal šio Aprašo 11 punkte išvardytą tvarką; 

16.3. informuoja Klientą apie susitikimo trukmę ir susitikimo taisykles, kurios padės pasiekti 

konsultacijos tikslus; 

16.4.  pasirūpina saugia, privačia konsultacijos erdve, patikimomis įrangos ir ryšio 

priemonėmis; 

16.5. užtikrina Kliento pateiktos informacijos saugumą ir konfidencialumą, laikosi darbo 

etikos taisyklių; 

16.6.  išsiaiškina Kliento lūkesčius, poreikius ir tikslus, sudaro pirminį pagalbos planą bei 

priima sprendimą apie tolesnį kontaktinį ar nuotolinį darbą su klientu. 

17. NTS paslauga neteikiama, jeigu negalima įsitikinti Kliento ar jo teisėto atstovo pateikiamų 

tapatybe, kitų duomenų tikrumu ir (ar) užtikrinti konsultavimo proceso konfidencialumo. 

Nepavykus patvirtinti tapatybės Tarnybos specialistas neteiks NTS paslaugos ir pasiūlys kreiptis 

alternatyviu būdu (kontaktinės konsultacijos, konsultacijos vaizdo skambučio būdu). 

18. Jeigu nusprendžiama neteikti NTS paslaugos, Klientas ar jo teisėtas atstovas registruojamas 

apsilankymui įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NTS paslaugą klientui priežastį įrašoma  

elektroninėje Kliento kortelėje skiltyje „Pastabos“. 

19. Jeigu suplanuota nuotolinė Tarnybos specialisto konsultacija dėl laikino nuotolinio ryšio 

priemonių veikimo sutrikimo ar kitų objektyvių priežasčių nesuteikiama, nuotolinė konsultacija 

organizuojama iš naujo. 

20. Klientų ar jų teisėtų atstovų konsultacijos telefonu ir vaizdo skambučiai neįrašinėjami ir 

nekaupiami.  

21. Individualaus konsultavimo metu Klientas ar jo teisėtas atstovas: 

21.1. pateikia specialistui el. paštu visą aktualią raštišką su konkrečia situacija, dėl kurios 

kreiptasi NTS paslaugos susijusią, dokumentaciją apie vaiką (Mokyklos VGK parengtas 

pirminio vertinimo, medicininio vaiko raidos vertinimo išrašus ir kt.); 

21.2. pasirūpina susitikimui reikiama įranga (telefonas/kompiuteris) ir elektroniniu ryšiu; 

21.3. dalyvauja susitikime, būdamas saugioje, ramioje aplinkoje, kurioje būtų užtikrintas 

konfidencialumas; 

21.4. užtikrina, kad konsultacijos netrikdytų pašalinių asmenų dalyvavimas; 

21.5. pasirūpina vaiko/ų priežiūra konsultacijos metu, jei svarbu, kad vaikas nedalyvautų 

susitikime; 

21.6. pristato specialistui aktualią situaciją, iškilusias problemas, klausimus, dalinasi savo 

pozicija, įžvalgomis ir t.t., bendradarbiauja sudarant pirminį pagalbos planą; 

21.7. prisiima atsakomybę už informacinių ir ryšių technologijų pagalba pateiktų 

identifikacinių ir kitų duomenų apie  Klientą teisingumą. 

  

 VI SKYRIUS 
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NUOTOLINĖS KONSULTACIJOS MOKYTOJAMS, KITIEMS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS 

DARBUOTOJAMS IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAMS TEIKIMO TVARKA 

 

22. Nuotolinė Tarnybos specialisto konsultacija mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams 

ir švietimo pagalbos specialistams teikiama tik dėl konkretaus mokinio (vaiko) atvejo, švietimo 

pagalbos mokiniui (vaikui) organizavimo. 

23. NTS paslauga mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams ir švietimo pagalbos 

specialistams teikiama kai ją inicijuoja Tarnybos specialistai ir (ar) mokytojai, mokyklos švietimo 

pagalbos specialistai, mokyklos Vaiko gerovės komisija. 

24. Jeigu NTS paslaugą mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams ir švietimo teikėjams 

inicijuoja Tarnybos specialistas, jis: 

24.1. suderina su konsultacijos dalyviais nuotolinio susitikimo/ų laiką ir el. paštu atsiunčia 

prisijungimo nuorodą; 

24.2. informuoja apie susitikimo trukmę ir taisykles, kurios padės pasiekti konsultacijos 

tikslus, susitaria dėl susitikimo protokolavimo;  

24.3.  pasirūpina saugia, privačia konsultacijos erdve, patikimomis įrangos ir ryšio 

priemonėmis; 

24.4. užtikrina pateiktos informacijos saugumą ir konfidencialumą, laikosi darbo etikos 

taisyklių;  

24.5. moderuoja susitikimą, užtikrina visų dalyvių galimybę išsakyti savo nuomonę, požiūrį, 

užduoti klausimus. 

25. Nuotolinės konsultacijos dalyviai: 

25.1. susipažįsta su dalyvavimo taisyklėmis, sutinka jų laikytis, konsultacijos pradžioje 

pasirašo Konfidencialumo pasižadėjimą (1 priedas), nebent jie tokį pasižadėjimą yra pasirašę 

anksčiau ir jis yra galiojantis; 

25.2. punktualiai, sutartu laiku prisijungia prie grupinės konsultacijos;  

25.3. informuoja apie savo nedalyvavimą susitikime grupės vadovą; 

25.4. pasirūpina susitikimui reikiama įranga (telefonas/kompiuteris) ir elektroniniu ryšiu; 

25.5. dalyvauja susitikime, būdamas saugioje, ramioje aplinkoje, kurioje būtų užtikrintas 

konfidencialumas. 

25.6. užtikrina, kad konsultacijos netrikdytų pašalinių asmenų dalyvavimas; 

25.7. diskutuojant, aptariant problemas, pagarbiai dalinasi savo pozicija, įžvalgomis ir t.t. 

26. Jeigu suplanuota nuotolinė Tarnybos specialisto konsultacija mokytojams, kitiems švietimo 

įstaigos darbuotojams ir švietimo pagalbos specialistams nesuteikiama dėl laikino nuotolinio ryšio 

priemonių veikimo sutrikimo ar kitų objektyvių priežasčių, nuotolinė konsultacija organizuojama 

iš naujo, suderinus konsultacijos laiką. 

27. Tarnybos specialisto nuotolinės konsultacijos mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams 

ir švietimo pagalbos specialistams telefonu ar vaizdo skambučiai neįrašinėjami ir nekaupiami. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

28. Ši tvarka yra tvirtinama, keičiama ir papildoma Tarnybos direktoriaus įsakymu. 

29.  Nuotolinių konsultacijų metu Kliento asmens duomenys (įskaitant sveikatos duomenis) tvarkomi 

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų 
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tvarkymą, nustatyta tvarka. NTS paslaugų teikimo metu surinkti Klientų ir jų teisėtų atstovų 

asmens duomenys tvarkomi, duomenų subjektų teisės įgyvendinamos ir duomenų subjektai 

informuojami apie asmens duomenų tvarkymą tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir 

kontaktinių (įprastų) paslaugų teikimo metu.  

30. Klientas ar jo teisėtas atstovas nuotolinės konsultacijos metu privalo suteikti visą, teisingą 

informaciją, reikalingą Tarnybos specialisto sprendimui dėl konsultacijos formos (nuotolinės ar 

kontaktinės) ir eigos. 

31. Su Aprašu galima susipažinti Tarnybos internetinėje svetainėje https://www.vilniausppt.lt/ 

32. Tarnybos direktorius pasirašytinai supažindina Tarnybos specialistus su nuotolinių paslaugų 

teikimo tvarka.  

 

________________________ 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

https://www.vilniausppt.lt/
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                                                                                                                  1 priedas 

 
 

 VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS  

 ATVEJO NAGRINĖJIMO (KONSULTACIJOS, PASITARIMO, POSĖDŽIO) DALYVIO 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS  

_____________ 
(data) 

Vilnius 

 

 

              Aš, ________________________________________, dalyvaudamas(-a) Vilniaus 

pedagoginės psichologinės tarnybos atvejo nagrinėjime (konsultacijoje, pasitarime, posėdyje)   
                                                                                                                          (pabraukti) 

patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų 

tvarkymą ir apsaugą, nuostatomis, ir 

pasižadu: 

- saugoti asmens duomenų paslaptį; 

- tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis Reglamentu, Įstatymu ir kitais asmens 

duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais; 

- neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis susipažinti su 

tvarkoma informacija nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek įstaigos 

viduje, tiek už jos ribų; 

- asmens duomenis tvarkyti tik tokios apimties, kuri būtina teisėtiems tikslams pasiekti ir 

vykdomoms funkcijoms (užduotims) atlikti; 

- nekopijuoti, nefotografuoti arba kitu būdu nedauginti asmens duomenų, jeigu tai nėra 

būtina pavestoms funkcijoms atlikti ir užduotims vykdyti; 

              - saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią 

informaciją, kuri man taps žinoma, dalyvaujant atvejo nagrinėjime (konsultacijoje, pasitarime, 

posėdyje); 

              - man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad 

tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti. 

              Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro: 

              - informacija, kuri laikoma konfidencialia pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus 

(pavyzdžiui, informacija apie asmens sveikatą); 

             - asmens duomenys ir duomenys apie vaiko, šeimos narių  privatų gyvenimą; 

             - specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo pažymoje įrašyta 

informacija; 

             - kita informacija, susijusi su atvejo nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir pagalbos vaikui 

skyrimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams. 

  Esu perspėtas(-a), kad už šio pasižadėjimo, Reglamento, Įstatymo ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nesilaikymą gali būti taikoma atsakomybė, 

numatyta teisės aktuose, įskaitant turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Šis pasižadėjimas galioja 

visą atvejo nagrinėjimo (konsultacijos, pasitarimo, posėdžio) laiką, taip pat jam pasibaigus. 

 

            ____________________              ______________________________ 
 (Parašas)                                                                         (Vardas, pavardė)   

 


