
KARJEROS MENTORYSTĖS 

PRIVATUMO POLITIKA 

PRIVATUMO POLITIKA 

Mes, Kauno technologijos universitete, toliau - Universitete (buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, įm. 

k. 111950581, tel. +370 (37) 300 000, 300 421, faks. +370 (37) 324 144, e. p. ktu@ktu.lt), sukūrėme Karjeros mentorystės 

programą, kuria siekiame platesniame kontekste skatinti studentų ugdymą, perduoti turimas žinias ar palengvinti 

integraciją naujoje akademinėje, socialinėje ir kultūrinėje aplinkose. Karjeros mentorius – tai profesinėje srityje patyręs 

asmuo, kuris gali konsultuoti karjeros planavimo, asmeninio tobulėjimo klausimais bei supažindinti su specialybe darbo 

rinkoje. Juo gali būti tiek Universiteto bendruomenės narys, tiek su Universitetu nesusijęs verslo ar visuomenės atstovas. 

Karjeros mentorius studentui padeda atkreipti dėmesį į dalykus, kurie svarbūs karjerai ir studijoms, skatina asmeninių 

karjeros tikslų išsikėlimą ir jų įgyvendinimą, moko ir pataria bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių klausimais, pataria, 

į ką reikėtų atkreipti dėmesį mokantis, skatina siekti gerų rezultatų, padeda susidaryti asmeninio tobulėjimo planą bei 

pataria, kaip jį įgyvendinti, padeda ugdyti lyderystės kompetencijas, supažindina su specialybe. Siekdami šiai programai 

keliamų tikslų turime tvarkyti mentorių ir studentų asmens duomenis.  

Mums rūpi asmens duomenų apsauga ir mes norime užtikrinti informacijos skaidrumą, Jūsų teises į privatumą bei Jūsų 

teisių užtikrinimą. Todėl prašome perskaityti šią Privatumo politiką (toliau - Politika) ir susipažinti su tuo, kokius 

duomenis mes tvarkome, kokiu tikslu juos renkame, kam perduodame, kiek laiko laikysime, kokiu teisiniu pagrindu juos 

rinksime ir naudosime. Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą prašome kreiptis į 

duomenu.apsauga@ktu.lt. 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME? 

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimu ir juos gauname iš dviejų šaltinių:  

a) Studentų, kurie dalyvauja konkurse Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje karjeros mentoriui 

gauti, asmens duomenis mes gauname iš Universiteto Akademinės informacinės sistemos. Šioje programoje 

komunikavimo tikslu tvarkomi šie studentų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono 

numeris, adresas, studijų pakopa, kursas, fakultetas, studijų programa, bendras vidurkis, pažangumas. Šie 

duomenys tvarkomi tol, kol studentas dalyvauja programoje.  

 

b) Mentorių asmens duomenis mes gauname iš pačių duomenų subjektų. Kandidatai į mentorius, dalyvaujantys 

programoje, mums elektroniniu paštu pateikia sutikimą tvarkyti bei viešinti jų asmens duomenis bei užpildo 

internetinėje anketoje šiuos savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, 

miestą, kuriame gyvena, esamą darbovietę ir pareigas, buvusią darbovietę ir pareigas, atvaizdą (asmens 

nuotrauką). 

Mentorių asmens duomenys tvarkomi žemiau nurodytais tikslais, pagrindais ir terminais: 

Duomenų 
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KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

• Informaciją apie mentoriaus profesines kompetencijas gali gauti Kauno technologijos universiteto studentai, 
pareiškę norą dalyvauti mentorystės programoje, per Universiteto Akademinę informacinę sistemą, atrankos 
metu, kai studentai renkasi mentorių iš pateikiamo sąrašo dalyvavimui konkurse. Mentoriaus duomenis 
kontaktams gali gauti tik paties mentoriaus atsirinktas studentas mentorystės pradžioje; 

• Sėkmingai pasibaigus atrankai studento, dalyvaujančio mentorystės programoje ir atrinkto būti mentorystės 

programos ugdytiniu, duomenis kontaktams gauna jam paskirtas mentorius; 

 

• Visų programos dalyvių asmens duomenis tvarko Kauno technologijos universiteto mentorystės programos 

koordinatorius ar vadovas bei Karjeros ir ugdymo centro vadovas. 

 

• Pagrindiniai mentoriaus duomenys (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, ekspertinės sritys bei pomėgiai) 

bus viešinami GUIDed polapyje Universiteto internetinėje svetainėje adresu: https://studentams.ktu.edu/ed-

programos/guided/ visą programos dalyvavimo laikotarpį arba kol mentorius atšauks savo sutikimą tvarkyti 

bei viešinti savo duomenis. 

Mes neperduosime Jūsų duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus. 

KOKIAS PAREIGAS TURITE KAIP PROGRAMOS DALYVIS? 

 Užsiregistravę dalyvauti karjeros mentorystės programoje mentoriai ir studentai asmens duomenis, gautus 

dalyvaujant šioje programoje jos įgyvendinimo tikslais, privalo naudoti tik taip, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje. 

KOKIAS TEISES TURITE KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS? 

 Registruojantis dalyvauti karjeros mentorystės programoje prašysime patvirtinti, kad turėjote galimybę susipažinti 

su šia Privatumo politika bei esate informuoti apie šias teises. 

• Atšaukti savo duotą sutikimą; 

• Susipažinti su savo asmens duomenimis; 

• Reikalauti ištaisyti neteisingus ir / ar netikslius asmens duomenis; 

• Reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą. 

Jei norite atšaukti savo sutikimą, prašome kreiptis el. paštu guided@ktu.lt.  

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ar gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus 

šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu duomenu.apsauga@ktu.lt. 

Jei turite prieštaravimų arba skundų dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 

261 9494, el. paštas; ada@ada.lt.   
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KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES AR GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS ? 

Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba dėl papildomos informacijos prašome kreiptis adresu duomenu.apsauga@ktu.lt.  

KITOS NUOSTATOS 

• Tvarkydamas asmens duomenis Universitetas laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento (toliau – BDAR) nuostatų, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų asmens apsaugą 

reglamentuojančių teisės aktų. 

• Universitetas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir / ar papildyti šią Privatumo politiką. Ši Privatumo politika 

atnaujinta 2023.03.08.  
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