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DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI

Su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje gautu 2021 m. gegužės  6 d. kreipimusi
„Dėl vaikų ir jaunuolių prastėjančios sveikatos ir (ne)grąžinimo į mokyklas dar šiais mokslo metais
– iniciatyvinės grupės laiškas“ yra susipažinta. 

Dėkojame už kreipimesi išdėstytus argumentus, pastabas ir teikiamus siūlymus dėl vaikų
ugdymo organizavimo.  

Atsižvelgdami į kreipimesi keliamus klausimus, prašytume atsakingų institucijų informuoti
apie sprendimus, kurie užtikrintų vaikų ir jaunuolių teisę į mokymąsi ir emocinę gerovę, atliepiant
jų socialinius poreikius. 
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Pateikto prašymo / skundo nagrinėjimo tikslu, įgyvendinant teisės aktuose įtvirtintas prievoles, Jūsų asmens duomenis
tvarko Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija  (toliau – LRPK) (juridinio asmens kodas 188609016, veikianti
adresu: Daukanto a.  3, 01122 Vilnius, el. p.  kanceliarija@prezidentas.lt,  tel. 8 706 64154), kuri yra Jūsų duomenų
valdytoja. Pateikti asmens duomenys bus saugomi LRPK dokumentacijos planuose ar informacinių sistemų valdymo
dokumentuose  nustatytą  terminą.  Jūsų  pateikti  asmens  duomenys  gali  būti  teikiami  institucijoms  ar  įstaigoms,
kompetentingoms spręsti Jūsų prašyme / skunde keliamus klausimus, kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis
teikti  LRPK įpareigoja teisės  aktai,  LRPK pasitelktiems duomenų tvarkytojams.  Jūs turite teisę kreiptis į  LRPK ir
prašyti, kad ši leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba apribotų duomenų tvarkymą. Dėl
LRPK  veiksmų,  susijusių  su  Jūsų  asmens  duomenų  tvarkymu,  turite  teisę  pateikti  skundą  Valstybinei  duomenų
apsaugos inspekcijai. Dėl asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis į LRPK
aukščiau  nurodytais kontaktais.  
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