Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos mokinių informatikos olimpiadose aprašas

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.

Asmens duomenys LMIO tvarkomi šiais tikslais:
1. LMIO organizavimo tikslu
1.1. Vardas, pavardė, mokykla, klasė, gimimo data
1.2. Elektroninis paštas
1.3. Dalyvaujančių Šalies etapo baigiamojoje dalyje ir pasirengimo olimpiadai renginiuose:
1.3.1. Kontaktinis telefonas, kontaktinis tel. nelaimės atveju, maitinimo ribojimai, sveikatos
poreikiai į kuriuos norima, kad atsižvelgtų renginio organizatoriai, marškinėlių dydis.
1.3.2. Renginio metu darytos nuotraukos bei filmuota medžiaga, laimėti apdovanojimai.
1.4. Įkelti sprendimai, jų įvertinimai, meta-duomenys (IP adresas, programavimo kalba, įkėlimo laikas
ir t.t.).
2. Mokslinių tyrimų tikslu
2.1. Anonimizuotas dalyvio identifikatorius, klasė
2.2. Įkelti sprendimai, jų įvertinimai, meta-duomenys (programavimo kalba, įkėlimo laikas ir t.t.)

Viešai skelbiami šie duomenys:
1. Į Šalies etapą kviečiamų mokinių vardai pavardės, mokyklos, klasės – duomenys viešai
pasiekiami ne ilgiau kaip mėnesį po renginio pabaigos
2. Visų etapų dalyvių, olimpiados metu naudojusių varžybų sistemą CMS (mokyklos ir miesto
etapuose CMS naudoti neprivaloma, šalies etape – privaloma) rezultatų lentelės, kuriose pateikta
dalyvių vardai, pavardės, mokyklos, klasės bei rezultatai – duomenys viešai pasiekiami vienerius
metus iki paskelbiami naujai įvykusio etapo rezultatai
3. Šalies etapo baigiamojoje dalyje dalyvių rezultatai transliuojami gyvai internetu – rezultatų
transliacija viešai pasiekiama ne ilgiau kaip vieną mėnesį po renginio pabaigos
4. Pasirengimui skirtų renginių rezultatai viešai matomi tik renginyje dalyvaujantiems – duomenys
renginio dalyviams pasiekiami ne ilgiau kaip vieną mėnesį po renginio pabaigos
5. Prizininkų vardai, pavardės, mokyklos, klasės, surinkti taškai, gautas apdovanojimas –
duomenys viešai pasiekiami neribotą laiką.
6. Šalies etapo baigiamojoje dalyje ir pasirengimo renginiuose gali būti fotografuojama,
filmuojama, todėl galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios
nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar
media priemonėse.

Kam mūsų tvarkomi asmens duomenys gali būti atskleisti:
1. Vertintojo-mokytojo paskyros turėtojams. LMIO naudojama varžybų sistema CMS numato
vertintojo-mokytojo paskyrą ir ši paskyra suteikiama atitinkamai: mokyklos etape – mokyklos etapo
vertinimo komisijai mokykloje, miesto/rajono etape – miesto/rajono etapo vertinimo komisijai
savivaldybėje, šalies etape – atsakingiems už šalies etapo vykdymą savivaldybėje.
Paskyros turėtojas pasiekia visų savo (atitinkamai mokyklos/savivaldybės) mokinių vardus,
pavardes, mokyklas, klases, ir visus paskyros turėtojui priskirtų mokinių įkeltus sprendimus bei jų
įvertinimus. Paskyra galioja vienerius metus, iki įvyksta kitų mokslo metų atitinkamas etapas.

2. Šalies etapo baigiamosios dalies ir pasirengimo stovyklų organizatoriams. Akivaizdinių renginių
dalyvių duomenys (vardas, pavardė, mokykla, klasė, maitinimo ribojimai, sveikatos poreikiai) yra
naudojami organizuojant dalyvių apgyvendinimą, maitinimą, pervežimą ir kitas veiklas renginio
metu, ir reikiami duomenys gali būti perduoti renginį priimančiai institucijai.

Kaip ilgai mes tvarkome duomenis?
•
•

•
•

LMIO organizavimo tikslu, įskaitant sąžiningo dalyvavimo tikslą duomenys, numatyti punktuose 1.1
ir 1.4 tvarkomi ir saugomi 25 metus. LMIO prizininkų duomenys (vardas, pavardė, mokykla, klasė,
rezultatai ir laimėjimai) saugomi neribotą laiką.
LMIO organizavimo tikslu, duomenys, numatyti punkte 1.2 (dalyvio el. paštas) tvarkomi kol veikia
aktyvi CMS paskyra. CMS paskyra naikinama jei prie paskyros nebuvo prisijungta trejus metus taip
pat jei kreipiamasi dėl jos panaikinimo kai jau nebegalioja su ta paskyra susieta vertintojo paskyra
(t.y. praėjo ne mažiau kaip vieneri metai po renginio).
LMIO organizavimo tikslu, duomenys, numatyti 1.3.1 punkte saugomi ne ilgiau kaip vienerius
metus. LMIO organizavimo tikslu, duomenys, numatyti 1.3.2 punkte (nuotraukos ir filmuota
medžiaga) saugomi neribotą laiką.
Mokslinių tyrimų tikslu duomenys tvarkomi neribotą laiką, tačiau dalyvį identifikuojantys duomenys
saugomi anonimizuoti.

Jūsų teisės susijusios su asmens duomenų tvarkymu
Jūs turite teisę būti informuotas apie savo duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis ir kaip jie yra
tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis, teisę reikalauti, kad
asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, kai tam yra teisinis pagrindas, teisę būti pamirštam, kai
asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami, teisę nesutikti su
asmens duomenų tvarkymu, kai tam yra pagrindas.

Kur kreiptis?
Duomenų tvarkymo klausimais turite kreiptis el. paštu informatikos.olimpiada@gmail.com

