SUTIKIMAS DĖL NEPILNAMEČIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
____________________
(Data)
Aš, _______________________________________________________________________________ (toliau – Atstovas), atstovaujantis
(Tėvo/ globėjo/ rūpintojo vardas, pavardė)
____________________________________________________________________________________________ (toliau – Auklėtinis),
(Atstovaujamo vaiko vardas, pavardė)
Sutinku, kad duomenų valdytojas Viešoji įstaiga Talentų futbolo akademija, juridinio asmens kodas 302698674, juridinio asmens
buveinė Liubarto g. 33, Vilnius, tel. nr. +370 655 88887, el. paštas info@tfakademija.lt (toliau – Duomenų valdytojas) gautų ir tvarkytų
asmens duomenis šiais tikslais:
Royal Sporting Club Anderlecht NV, Lietuvos futbolo federacija ir Duomenų valdytojas sudarė partnerystės ir bendradarbiavimo
sutartis, kurių tikslas yra tobulinti Lietuvoje veikiančių futbolo akademijų darbą, pagerinti Lietuvos futbolo akademijose žaidžiančių
auklėtinių talentų atskleidimą, optimizuoti Lietuvoje veikiančių futbolo akademijų treniruotes, konsultuotis su Royal Sporting Club
Anderleht NV atstovais, pagerinti Lietuvos futbolo akademijose žaidžiančių auklėtinių skautingo galimybes. Su šiame sutikime
nurodytais duomenimis taip pat bus supažindinti ir Auklėtinių Atstovai, tuo tikslu, jog būtų atskleidžiamas Auklėtinių tobulėjimas.
Royal Sporting Club Anderlecht NV, Lietuvos futbolo federacijos ir Duomenų valdytojo partnerysčių ir bendradarbiavimo
sutarčių įgyvendinimo tikslais, skautingo tikslais, talentų atskleidimo tikslais talpinant duomenis į „PROSOCCERDATA“
platformą yra gaunami ir tvarkomi šie duomenys:
Auklėtinio vardas, pavardė, nuotrauka, gimimo data, lytis, tautybė, treniruočių ir varžybų statistikos duomenys, vertinimas apie
Auklėtinio pasiekimus ir sugebėjimus, filmuota treniruočių ir varžybų medžiaga, fiziologiniai duomenys, tokie kaip pavyzdžiui šuolis,
greitis, futbolo technika kitos fizinės savybes susijusios su futbolo žaidimu, duomenys susiję su futbolo žaidimo supratimu, kaip
pavyzdžiui futbolo taktikos supratimas, futbolo IQ, charakterio savybės susijusios su futbolo žaidimu, sveikatos duomenys susiję su
futbolo žaidimu, kaip pavyzdžiui patiriamos traumos.
Auklėtinio arba jo Atstovo „PROSOCCERDATA“ paskyros naudotojo vardas ir slaptažodis, informacija apie prisijungimą (IP adresas,
prisijungimo vietos duomenys), elektroninio pašto adresas, asmeninis telefono numeris.
Nurodytus duomenis tvarkys Akademijos, LFF ir „ProsoccerData NV“ atstovai, įsipareigoję laikytis asmens duomenų tvarkymo
konfidencialumo reikalavimų tuo tikslu, jog asmens duomenys būtų patalpinti į „PROSOCCERDATA“ platformą, taip pat tuo tikslu, jog
būtų vykdoma partnerystės ir bendradarbiavimo sutarčių vykdymo kontrolė. Su duomenimis taip pat galės supažinti Royal Sporting Club
Anderlecht NV atstovai, įsipareigoję laikytis asmens duomenų tvarkymo konfidencialumo reikalavimų, tuo tikslu, jog būtų
įgyvendinamos partnerystės ir bendradarbiavimo sutartys.
Duomenų valdytojui perduoti duomenys bus tvarkomi iki sutartinių prievolių, susijusių su tarp Atstovo ir Duomenų valdytojo
sudarytos sportinio ugdymo paslaugų teikimo sutarties, pasibaigimo dienos arba šio sutikimo atšaukimo dienos.
Suprantu, kad turiu teisę atsisakyti nuo tokio asmens duomenų tvarkymo, tačiau patvirtinu, jog suprantu, kad atsisakius leisti Duomenų
valdytojui tvarkyti aukščiau nurodytus duomenis, šiame sutikime nurodytais tikslais, Duomenų valdytojas negalės įgyvendinti
partnerysčių ir bendradarbiavimo sudarytų sutarčių su Lietuvos futbolo federacija ir Royal Sporting Club Anderlecht NV.
Esu informuotas, kad turiu teisę susipažinti su asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, būti informuotas apie savo asmens
duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi
mano asmens duomenys, atšaukti duotą sutikimą tvarkyti mano pateiktus asmens duomenis, teikti skundą dėl asmens duomenų
tvarkymo pažeidimų Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.
Patvirtinu, kad visa mano Duomenų valdytojui pateikta informacija yra išsami ir teisinga, o Duomenų valdytojui pareikalavus sutinku
pateikti papildomą informaciją arba dokumentus, patvirtinančius pateiktą informaciją šiame sutikime nurodytiems tikslams pasiekti. Esu
informuotas, jog šis sutikimas apie papildomos informacijos arba papildomų dokumentų pateikimą Duomenų valdytojui gali būti
atšauktas.
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų
subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų
pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto
identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės
tapatybės požymius.
Pasirašydamas šį sutikimą patvirtinu, jog sutinku, kad mano perduoti duomenys Duomenų valdytojui būtų tvarkomi šiame
Sutikime nurodytais tikslais ir sąlygomis ir esu tinkamai informuotas apie mano teises susijusias su asmens duomenų tvarkymu.

□ Sutinku □ Nesutinku

_______________________________________________________
Vardas, Pavardė, parašas

