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Vilniaus etninės kultūros centro 

direktoriaus 2022 m. spalio 13 d.  

įsakymu Nr. VO-24 

  

2022 M. VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ADVENTO-

KALĖDŲ TAUTOSAKOS IR TAUTODAILĖS KONKURSO „LELIUMOJ“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2022 m. Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų advento-Kalėdų tautosakos ir 

tautodailės konkurso „Leliumoj“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja Konkurso 

tikslus, reikalavimus, eigą, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimų tvarką.  

2. Konkurso organizatorius – Vilniaus etninės kultūros centras. 

3. Informacija apie Konkursą ir Konkurso nuostatai skelbiami Konkurso organizatoriaus 

tinklalapyje www.etno.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 

4. Konkurso organizatorius bendradarbiauja su mokyklos, kurios moksleiviai pageidauja 

dalyvauti Konkurse, mokytojais / vadovais, padedančiais Konkurso dalyviams pasirengti ir 

dalyvauti Konkurse. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas – skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, populiarinti 

liaudies kūrybą, skatinti moksleivius folkloro ir tautodailės šiandieninėms interpretacijoms, 

ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus (dainininkus, muzikantus, pasakotojus). 

6. Konkurso uždaviniai:  

6.1.  skatinti mokinių tiriamąją ir kūrybinę veiklą etninės kultūros srityje; 

6.2.  skatinti moksleivius kaupti ir taikyti praktines bei teorines etninės kultūros žinias; 

6.3.  skleisti gerąją domėjimosi etnine kultūra patirtį mokyklose; 

6.4.  ugdyti domėjimąsi lietuvių etnine kultūra ir norą ją puoselėti;  

6.5.  skatinti kūrybinę moksleivių saviraišką kuriant žaislus Kalėdų eglutei. 

 

III. DALYVIAI  

 



7. Konkurse dalyvauja Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai. 

8. Konkursą sudaro trys dalys: 

8.1. advento-Kalėdų laikotarpio dainų atlikimas; 

8.2. pasakojamosios tautosakos atlikimas; 

8.3. tautodailės darbų kūrimas. 

9. Advento-Kalėdų laikotarpio liaudies dainų atlikėjai dalyvauja kaip solistai arba 2–8 atlikėjų 

grupės. Pasakojamosios tautosakos ir tautodailės darbų dalyse dalyvauja pavieniai dalyviai. 

10. Visų Konkurso dalių dalyviai skirstomi į 3 grupes: 

10.1. 1–4 klasių moksleiviai; 

10.2. 5–8 klasių moksleiviai; 

10.3. 9–12 klasių moksleiviai. 

 

IV.  REPERTUARAS IR KŪRINIŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI 

 

11. Advento-Kalėdų laikotarpio liaudies dainų atlikėjai atlieka 2 pasirinktus kūrinius, kurių 

bendra atlikimo trukmė – nuo 4 iki 8 minučių. 

11.1. Konkursui tinkami kūriniai – lietuvių liaudies advento-Kalėdų laikotarpio dainos 

arba lietuvių liaudies dainos, kurių siužetuose atsispindi pasaulio sukūrimo motyvai 

ar simboliai (rekomenduojama literatūra ir šaltiniai nurodyti Konkurso nuostatų 

priede Nr. 3). 

11.2. Dainos atliekamos a cappella arba su instrumentiniu pritarimu. 

11.3. Dalyviai pasirenka kūrinių atlikimo būdą – tradicinis dainos atlikimas arba 

šiuolaikiška jos interpretacija. 

12. Pasakojamosios tautosakos dalies dalyviai atlieka 2 pasirinktus lietuvių pasakojamosios 

tautosakos kūrinius (pasaka, sakmė, padavimas, anekdotas, smulkiosios tautosakos 

kūriniai ar kt.). Bendra pasakojimų trukmė – nuo 3 iki 6 minučių. 

12.1. Kiekvienas pasakojamosios tautosakos kūrinys atliekamas viena pasirinkta Lietuvos 

regiono tarme. 

12.2. Pasakojamosios tautosakos kūriniai turi būti išmokti iš tautosakos šaltinių arba 

tautosakos pateikėjų. 

13. Tautodailės darbų kūrėjai pateikia po 1 rankų darbo papuošimą Kalėdų eglutei. 

13.1. Pateikiamas darbas turi būti savarankiškai kurtas vieno Konkurso dalyvio. 

13.2. Kalėdinis papuošimas turi būti pritaikytas pakabinimui ant eglės šakos. 



13.3. Kūrinys gaminamas dalyvio pasirinkta technika iš tradicinių kalėdinių žaisliukų 

gamybai naudotų medžiagų (šiaudai, lukštai, kepiniai, popierius) arba iš vėliau 

paplitusių medžiagų (audiniai, vilna, molis, medis, gamtinė medžiaga ar kt.). 

13.4. Prie kiekvieno kūrinio turi būti nurodytas kūrėjo vardas, pavardė, mokykla ir klasė. 

 

V. KONKURSO EIGA 

 

14. Paraiškas dėl dalyvavimo Konkurse pildo Konkurso dalyvio mokytojas / vadovas, 

Konkurso organizatoriui pateikdamas informaciją apie Konkurso dalyvį (-ius). 

14.1. Konkurso dalims – advento-Kalėdų laikotarpio liaudies dainų ir pasakojamosios 

tautosakos atlikimas – pildoma Tautosakos dalyvio paraiška (Priedas Nr. 1). 

14.2. Konkurso daliai – tautodailės darbų kūrimas – pildoma Tautodailės dalyvio paraiška 

(Priedas Nr. 2). 

15. Kiekvienam Konkurso dalyviui arba Konkurse dalyvaujančiai atlikėjų grupei pildoma 

atskira paraiška. 

16. Paraiškos siunčiamos Konkurso koordinatorei Vilmai Žukauskienei el. pašto adresu 

vilma@etno.lt. Tel. pasiteirauti (8 5) 212 2593. 

17. Paraiškos priimamos iki 2022 m. lapkričio 7 d.  

18. Tautodailės darbų kūrimo dalies dalyviai kūrinius Konkursui pristato lapkričio 28–30 

dienomis Konkurso organizatoriams. 

19. Konkursas ir tautodailės darbų paroda vyks gruodžio 2 d. Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (Trakų g. 10, Vilnius). 

20. Konkurso metu bus filmuojama ir fotografuojama, o medžiaga viešinama Vilniaus etninės 

kultūros centro interneto svetainėje www.etno.lt, socialiniuose tinkluose ir kitose 

žiniasklaidos priemonėse. Konkurso dalyviai Konkurso metu gali būti filmuojami ir (ar) 

fotografuojami, jų asmens duomenys gali būti viešinami Konkurso dalyvio / Konkurso 

dalyvio atstovo pagal įstatymą sutikimu. Konkurso nuostatų priede nurodytos formos 

sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 4) dėl Konkurso dalyvio, kuris nėra 

sulaukęs 16 metų, pasirašo šio Konkurso dalyvio atstovas pagal įstatymą, o dėl Konkurso 

dalyvio, kuriam yra sukakę 16 ir daugiau metų – pats Konkurso dalyvis arba šio Konkurso 

dalyvio atstovas pagal įstatymą.  

21. Konkurso laimėtojai skelbiami Konkurso metu ir informuojami el. paštu.  

 

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 



 

22. Konkurso dalyvius vertina komisija, sudaryta iš tautodailės, folkloro, etninės kultūros 

specialistų ir pedagogų. 

23. Konkurso komisija kiekvienoje amžiaus grupėje išrenka po vieną geriausią advento-

Kalėdų laikotarpio liaudies dainų atlikėją arba atlikėjų grupę, pasakotoją ir kalėdinio 

papuošimo kūrėją. 

23.1. Konkurso laureatai apdovanojami pagrindiniu prizu – ELNIU DEVYNIARAGIU, 

diplomais ir padėkos raštais.  

23.2. Komisija pasilieka teisę neskirti pagrindinio prizo, jei Konkurso dalyviai neatitinka 

vertinimo kriterijų. 

23.3. Geriausiai įvertinti Konkurso pasakotojai ir dainininkai gali būti pakviesti 

dalyvauti Vaikų ir jaunimo folkloro šventės „Saulytė“ koncerte, kuris vyks 

tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ metu 2023 m. 

24. Advento-Kalėdų laikotarpio liaudies dainų atlikėjai vertinami pagal šiuos kriterijus: 

24.1. pasirinktų kūrinių meninė vertė; 

24.2. atlikimo stilius; 

24.3. sceninė kultūra; 

24.4. grojimo meistriškumas; 

24.5. balso natūralumas; 

24.6. atlikimo įtaigumas ir laisvumas.  

25. Pasakojamosios tautosakos atlikėjai vertinami pagal šiuos kriterijus: 

25.1. pasirinktų kūrinių meninė vertė; 

25.2. sceninė kultūra; 

25.3. aiškus ir raiškus teksto pateikimas; 

25.4. nuoseklus minties dėstymas; 

25.5. atlikimo įtaigumas ir laisvumas. 

26. Tautodailės kūriniai vertinami pagal šiuos kriterijus: 

26.1. Konkurso temos atitikimas;  

26.2. techninio pateikimo išbaigtumas ir tvarkingumas;  

26.3. meninių ir techninių raiškos priemonių įvairovė. 

27. Konkurso komisija gali skirti papildomas nominacijas Konkurso dalyviams. 

 

VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 



28. Konkurso organizatorius patvirtina, kad Konkurso organizavimo metu gauti asmens 

duomenys bus tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

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

laisvo tokio duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), kituose asmens 

duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.   

29. Konkurso organizatorius Konkurso dalyvių asmens duomenis gaus iš Konkurso dalyviui 

pasirengti bei dalyvauti Konkurse padedančio mokytojo / vadovo bei paties Konkurso 

dalyvio. Konkurso organizatorius mokytojo / vadovo asmens duomenis gaus iš paties 

Konkurso dalyviui pasirengti bei dalyvauti Konkurse padedančio mokytojo / vadovo. 

30. Konkurso organizatorius, kaip duomenų valdytojas, paraiškose pateiktus bei Konkurso 

organizavimo metu gautus Konkurso dalyvių bei jų mokytojų / vadovų asmens duomenis 

tvarkys Konkurso organizavimo tikslu vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 6 

straipsnio 1 dalies e punktu, siekdamas populiarinti senąsias lietuvių kultūros tradicijas, 

skatinti etninės kultūros simbolių tęstinumą, šiuolaikines jų raiškos formas, t. y., 

siekdamas atlikti užduotis, vykdomas viešojo intereso labui, įtvirtintas Vilniaus etninės 

kultūros centro nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. 

lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 1-1827,  14.6, 14.13 punktuose. Asmens duomenys bus 

saugomi Konkurso organizavimo metu ir 3 mėnesius Konkursui pasibaigus. 

31. Konkurso organizatorius, kaip  duomenų valdytojas, Konkurso viešinimo tikslu tvarkys ir 

skelbs viešai interneto svetainėje www.etno.lt, socialinių tinklų paskyrose ir kitose 

žiniasklaidos priemonėse Konkurso dalyvių asmens duomenis, pateiktus paraiškoje, 

vaizdo duomenis, užfiksuotus nuotraukose ir (ar) vaizdo įraše, vadovaudamasis 

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktu, 49 straipsnio 1 dalies a punktu. 

Asmens  duomenys bus tvarkomi bei skelbiami Konkurso organizatoriaus veiklos 

laikotarpiu arba kol bus atšauktas duotas sutikimas. 

32. 30 punkte nurodytus asmens duomenis Konkurso organizatorius teiks socialinių tinklų 

valdytojams, žiniasklaidos priemonėms. 

33. Konkurso organizatorius 30 ir 31 punktuose nurodytus asmens duomenis teiks (padarys 

prieinamus) paslaugų teikėjams, teikiantiems kompiuterinės ir programinės įrangos 

priežiūros, interneto svetainės priežiūros ir prieglobos, duomenų centrų bei kitas 

paslaugas. 



34. Konkurso organizatorius gali teikti Konkurso dalyvių, mokytojų / vadovų asmens 

duomenis kitiems asmenims, jeigu tai daryti Konkurso organizatorių įpareigoja įstatymai 

ir kiti teisės aktai. 

35. Konkurso dalyviai, jų mokytojai / vadovai (duomenų subjektai), kaip duomenų subjektai, 

turi teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis, 

prašyti ištaisyti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, teisę būti pamirštam. Tvarkant 

asmens duomenis 30 punkte nurodytu tikslu, duomenų subjektai dar turi teisę nesutikti su 

tokiu jų asmens duomenų tvarkymu, o tvarkant asmens duomenis 31 punkte nurodytu 

tikslu, duomenų subjektai papildomai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą 

dėl asmens duomenų tvarkymo ir teisę į duomenų perkeliamumą.    

36. Konkurso organizatorius duomenų subjekto teises įgyvendina Reglamento (ES) 2016/679 

nustatytomis sąlygomis ir apimtimi. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų 

subjektas ar jo atstovas turi kreiptis į Konkurso organizatorių raštu patvirtindamas savo 

tapatybę. 

37. Duomenų subjektai ar jų atstovai, nesutikdami su Konkurso organizatoriaus sprendimu, 

priimtu dėl pateikto prašymo, susijusio su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, turi 

teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

38. Mokytojas / vadovas, padedantis Konkurso dalyviui pasirengti ir dalyvauti Konkurse, 

supažindina Konkurso dalyvį ir jo atstovą pagal įstatymą su šiais Konkurso organizavimo 

nuostatais ir nuostatuose pateikta informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą, surenka 

iš Konkurso dalyvių sutikimus dėl Konkurso dalyvio filmavimo ir (ar) fotografavimo ir 

atitinkamai tokio asmens duomenų tvarkymo, kuriuos kartu su paraiška pateikia Konkurso 

organizatoriui. 

39. Šiuose nuostatuose neaptartus atvejus nagrinėja ir sprendimą priima Konkurso 

organizatorius. 

40. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso sąlygas. 

 

 

 

 



2022 m. Vilniaus miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų advento-Kalėdų 

tautosakos ir tautodailės konkurso 

„Leliumoj“ nuostatų priedas Nr. 1 

 

2022 M. VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ADVENTO-

KALĖDŲ TAUTOSAKOS IR TAUTODAILĖS KONKURSO „LELIUMOJ“ 

TAUTOSAKOS ATLIKĖJŲ DALYVIO PARAIŠKA 

 

Informacija apie mokyklą 

Mokyklos pavadinimas  

 

Informacija apie mokytoją / vadovą 

Vardas, pavardė  

Tel. Nr.   

El. paštas  

 

Informacija apie dalyvį (-ius) 

Vardas (-ai), pavardė (-ės)  

Amžius  

 

Konkurso dalyvio (-ių) atliekama programa 

Liaudies kūrybos rūšis 

(pažymėti vieną) 

☐ Pasakojamoji tautosaka 

☐ Dainuojamoji tautosaka 

Jei naudojamas 

instrumentinis pritarimas, 

išvardijami instrumentai 

  

Atliekami 

kūriniai 

1. Pavadinimas  

Šaltinis 

(leidinys, 

tautosakos 

pateikėjas) 

 

2. Pavadinimas  



Šaltinis 

(leidinys, 

tautosakos 

pateikėjas) 

 

 

☐ Patvirtinu, kad Konkurso dalyvis ir jo atstovas pagal įstatymą yra supažindinti su Konkurso 

nuostatais bei informacija apie asmens duomenų tvarkymą. 

 

PRIDEDAMA. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo  ☐ (pažymėti, jeigu pridedama) 

 

Mokytojas / vadovas _________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Komisijos pastabos: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 m. Vilniaus miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų advento-Kalėdų 

tautosakos ir tautodailės konkurso 

„Leliumoj“ nuostatų priedas Nr. 2 

 

2022 M. VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ADVENTO-

KALĖDŲ TAUTOSAKOS IR TAUTODAILĖS KONKURSO „LELIUMOJ“ 

TAUTODAILĖS KŪRĖJO PARAIŠKA 

 

Informacija apie mokyklą 

Mokyklos pavadinimas  

 

Informacija apie mokytoją / vadovą 

Vardas, pavardė  

Tel. Nr.   

El. paštas  

 

Informacija apie dalyvį 

Vardas, pavardė  

Amžius  

Mokykla  

 

Konkursui pateikiamas kūrinys 

Pavadinimas  

Gamybos technika  

 

☐ Patvirtinu, kad Konkurso dalyvis ir jo atstovas pagal įstatymą yra supažindinti su 

Konkurso nuostatais bei informacija apie asmens duomenų tvarkymą. 

 

PRIDEDAMA. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo  ☐ (pažymėti, jeigu pridedama) 

 

Mokytojas / vadovas _________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 



 

Komisijos pastabos: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 m. Vilniaus miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų advento-Kalėdų 

tautosakos ir tautodailės konkurso 

„Leliumoj“ nuostatų priedas Nr. 3 

 

2022 M. VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ADVENTO-

KALĖDŲ TAUTOSAKOS IR TAUTODAILĖS KONKURSO „LELIUMOJ“ 

REKOMENDACIJOS DALYVIAMS 

 

Rekomenduojama literatūra ir šaltiniai: 

• Atvažiuoja Kalėdos: advento–Kalėdų papročiai ir tautosaka. Vilnius: Lietuvos 

nacionalinis kultūros centras, 2019; 

• Gili gili upelė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005; 

• Lietuvių liaudies dainynas, t. XX: Kalendorinių apeigų dainos. Vilnius: Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institutas, 2007; 

• Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos garso ir vaizdo įrašų duomenų 

bazė. Prieiga per internetą: http://archyvas.llti.lt/irasai/; 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centro Muzikinio folkloro archyvas. 

Prieiga per internetą: http://193.219.131.11/omeka; http://folkloras.lmta.lt/; 

• N. Laurinkienė. Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose. Vilnius: Vaga, 1990; 

• N. Vėlius, P. Jokimaitienė. Atbėga elnias devyniaragis, Vilnius: Vaga, 1986. 

 

Tinkami ir įvairūs kitų tautosakos tyrinėtojų straipsniai, nagrinėjantys lietuvių pasaulėjautą, 

pasaulio sukūrimo sampratą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://archyvas.llti.lt/irasai/
http://193.219.131.11/omeka
http://folkloras.lmta.lt/


2022 m. Vilniaus miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų advento-Kalėdų 

tautosakos ir tautodailės konkurso 

„Leliumoj“ nuostatų priedas Nr. 4 

 

SUTIKIMAS 

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

2022 m.  ________________________________ d. Nr.  

Vilnius 

1. Aš, Konkurso dalyvis / Konkurso dalyvio atstovas pagal įstatymą (nereikalingą išbraukti) 

________________________________________________________________________ 

(Konkurso dalyvio arba Konkurso dalyvio atstovo pagal įstatymą vardas, pavardė, gimimo metai) 

sutinku, kad Vilniaus etninės kultūros centras 2022 m. Vilniaus miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų advento–Kalėdų tautosakos ir tautodailės konkurso „Leliumoj“ viešinimo tikslais 

tvarkytų mano / mano vaiko (nereikalingą išbraukti) 

___________________________________________________________________________ 

(vaiko vardas, pavardė, gimimo metai) 

asmens duomenis – vardą, pavardę, amžių, su dalyvavimu Konkurse susijusius duomenis, 

vaizdo duomenis, užfiksuotus nuotraukose ir (ar) vaizdo įraše, bei juos skelbtų viešai Vilniaus 

etninės kultūros centro (toliau – Centras) interneto svetainėje www.etno.lt, informaciniuose 

leidiniuose, Centro  socialinių tinklų paskyrose. 

2. Sutikimą duodu žinodamas (-a), kad: 

• asmens duomenų valdytojas yra Vilniaus etninės kultūros centras, juridinio 

asmens kodas 188208831, veikiantis adresu Pamėnkalnio g. 34, Vilnius, elektroninis paštas 

info@etno.lt; 

• nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis šiuo sutikimu ir Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 dalies a punktu, 49 straipsnio 1 dalies a punktu;  

• nurodytus asmens duomenis Centras skelbs viešai ir teiks socialinių tinklų 

valdytojams, žiniasklaidos priemonėms. Be to, Centras asmens duomenis gali teikti (padaryti 

prieinamus) paslaugų teikėjams, Centrui teikiantiems kompiuterinės ir programinės įrangos 

priežiūros, interneto svetainės priežiūros ir prieglobos, duomenų centrų bei kitas paslaugas; 



• socialinių tinklų valdytojai yra įsisteigę ir veikiantys  trečiojoje valstybėje – JAV, 

kur nėra taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679, todėl perdavus 

duomenis šiems asmenims gali būti neužtikrinamas toks pat asmens duomenų apsaugos lygis, 

koks yra Europos Sąjungoje.  JAV gali būti netaikomi su asmens duomenų tvarkymu susiję 

principai, gali nebūti priežiūros institucijos, gali būti neužtikrintas duomenų subjekto teisių 

įgyvendinimas ir apsauga, įskaitant duomenų perdavimą į  kitas valstybes, kuriose nėra 

taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/789 ir dėl kurių užtikrinamo 

asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumo Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo;  

• šį sutikimą galima bet kada atšaukti, o jo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 

pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui; 

• aukščiau nurodytu būdu asmens duomenys bus tvarkomi bei skelbiami Centro 

veiklos laikotarpiu arba kol nebus atšauktas duotas sutikimas; 

• aš / mano vaikas turime šias duomenų subjekto teises: žinoti apie asmens 

duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti ištaisyti asmens duomenis 

ar apriboti jų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę būti pamirštam, teisę pateikti 

skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; 

• dėl sutikimo atšaukimo ar duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo galima kreiptis 

į Vilniaus etninės kultūros centrą aukščiau nurodytais kontaktais arba į Centro duomenų 

apsaugos pareigūną nurodytais Centro kontaktais arba Centro interneto svetainėje nurodytais 

duomenų apsaugos pareigūno kontaktais. 

 

___________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

 


