Asmens duomenų tvarkymas LMIO Šalies etapo atrankinėje dalyje
Duomenų tvarkymo pagrindai: Lietuvos mokinių informatikos olimpiados sąlygos patvirtintos
Lietuvos mokinių neformaliojo centro direktoriaus 2015 kovo 5 d. įsakymu Nr. R1-195 ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų
renginių nuostatų patvirtinimo“ Nr. ISAK-426 patvirtintas 2009 m. vasario 26 d. Mokinių, jaunesnių
nei 14 metų duomenys, tvarkomi su atstovų pagal įstatymą sutikimu.
Duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkomi duomenys:
• LMIO Šalies etapo organizavimo tikslu
o Vardas, pavardė, mokykla, klasė, gimimo data
o Elektroninis paštas
o Į varžybų sistemą CMS įkelti sprendimai, jų įvertinimai, meta-duomenys (IP adresas,
programavimo kalba, įkėlimo laikas ir t.t.)
• Mokslinių tyrimų tikslu
o Anonimizuotas identifikatorius, klasė
o Įkelti sprendimai, jų įvertinimai, meta-duomenys (programavimo kalba, įkėlimo
laikas ir t.t.)
Kokie duomenys ir kiek laiko skelbiami viešai?
Viešai skelbiami šie duomenys:
• Užsiregistravusių mokinių:
o Vardas, pavardė, mokykla, klasė, olimpiados centras į kurį paskirtas mokinys
• Dalyvavusių mokinių (t.y. olimpiados metu prisijungusių prie varžybų sistemos CMS)
o Vardas, pavardė, mokykla, klasė kiekvieno uždavinio geriausio pateikto sprendimo
įvertinimas bei meta-informacija (pateikimo laikas, programavimo kalba)
Viešai skelbiami tik paskutiniojo įvykusio etapo duomenys, t. y. paskelbus naujai įvykusio Šalies
etapo atrankinės dalies rezultatus, praėjusiais mokslo metais vykusio to paties etapo duomenys tampa
viešai nepasiekiami.
Kam mūsų tvarkomi asmens duomenys gali būti atskleisti?
Šio etapo organizatoriams savivaldybėse suteikiamos „vertintojo paskyros“, t.y. prieiga prie tos
savivaldybės mokinių CMS paskyrų. Prieiga galioja iki įvyksta kitas LMIO etapas, kurio metu
sukuriamos to etapo vykdytojams skirtos paskyros.
Kaip ilgai mes tvarkome duomenis?
• LMIO organizavimo tikslu, įskaitant sąžiningo dalyvavimo tikslą, duomenys tvarkomi ir
saugomi 25 metus.
• Mokslinių tyrimų tikslu duomenys tvarkomi neribotą laiką, tačiau dalyvį identifikuojantys
duomenys saugomi anonimizuoti.
Kur kreiptis?
Duomenų tvarkymo klausimais turite kreiptis el. paštu informatikos.olimpiada@gmail.com
Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais susijusiais asmens duomenimis, reikalauti, kad būtų ištaisyti
netikslūs asmens duomenys, reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, kai tam yra
teisinis pagrindas, teisę į duomenų perkeliamumą. Jei duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, turite
teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

