TSMA Asmens duomenų tvarkymo politikos
3 priedas
Duomenų valdytojo renkami duomenys ir rinkimo tikslai
Renkami duomenys
Vardas/Pavardė
Papildomi pavadinimai
(Vardas - fonetiškai
Pavardė - fonetiškai
Antrasis vardas,
Alternatyvus pavadinimas)
Naudotojo vardas
El. pašto adresas

El. pašto rodymas
Lytis
Gimimo data
Asmens kodas
Šalis
Apskritis, savivaldybė,
miestas/miestelis
Adresas
Pašto kodas
Laiko juosta

Telefono numeris
Mobilaus telefono numeris,
papildomas telefono
numeris, fakso numeris,
tinklalapis, darbo telefono
numeris
Organizacija, skyrius,
pareigos
Bendras darbo stažas
Darbo stažas paskutinėse
pareigose

Tikslai

Privaloma

Unikali asmenų identifikacija

Taip

Pranešimų suasmeninimui parengtuose
pranešimų šablonuose

Ne

Unikali asmenų identifikacija
Bendravimas su naudotojais (duomenų
subjektais)
Grįžtamasis ryšys
Unikali asmenų identifikacija
Bendravimas su naudotojais (duomenų
subjektais)
Statistikai
Norint išvengti dvigubų įrašų, jei pasitaikytų
naudotojai tokiu pat vardu, pavarde
Unikali asmenų identifikacija
Statistikai
Statistikai
Prekių (pvz. mokymo medžiagos, sertifikatų)
pristatymui
Prekių (pvz. mokymo medžiagos, sertifikatų)
pristatymui
Prekių (pvz. mokymo medžiagos, sertifikatų)
pristatymui
Statistikai
Mokymams
Bendravimas su naudotojais (duomenų
subjektais)
Grįžtamasis ryšys
Unikali asmenų identifikacija

Ne
Konkrečioms
grupėms1
Ne 2
Ne
Taip
Ne
Ne
Taip
Taip
Ne
Ne

Taip

Bendravimas su naudotojais (duomenų
subjektais)
Unikali asmenų identifikacija

Ne

Statistikai

Ne

Statistikai

Ne

Išsilavinimas (įstaiga,
diplomo numeris,
specialybė, diplomo
išdavimo data, diplomo
serijos nr., licencijos nr.,
licencijos išdavimo data,
licencijos serijos nr.)
Naudotojo nuotrauka
Pomėgių sąrašas
Siekiama pozicija
Skype naudotojo vardas
Slaptažodis
Naujas slaptažodis
Kalba
Dalyvio istorija
Kursų istorija
Kursų vertinimo rezultatai
Sertifikatai
Užsakymų registras
Renginių vieta ir istorija

Statistikai

Ne

Asmens atpažinimui kursų metu
Statistikai
Statistikai
Statistikai
Prisijungimo saugumas
Prisijungimo saugumas
Informacijos pateikimas norima (pažįstama)
kalba
Statistikai
Sertifikatų pagrindimas
Naudotojų grįžtamasis ryšys ir kursų kokybės
vertinimas
Sertifikatų sukūrimui
Statistikai
Sertifikatų pagrindimas
Sertifikatų pristatymas ir resertifikavimas
Laukiančių užsakymų užbaigimas
Ankstesnių užsakymų apžvalgos pateikimas
klientams
Vizuoalizuoti duomenų valdytojo vykdomų
renginių vietą

Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Ne

Kursų apklausos duomenys Kursų kokybės vertinimas
Asmens atpažinimui kursų / projektų
įgyvendinimo metu
Kursų įvertinimui ir kokybės užtikrinimui
Pasirinkto mokymo metodo užtikrinimui.
Vaizdo stebėjimas leidžia vertinti mokymo
procesą didesniam ekspertų skaičiui.
Vaizdo ir garso duomenys Nesukelia papildomo streso mokymų /
projektų dalyviams.
Mokymų dalyviai ir instruktoriai turi
galimybę stebėti, vertinti ir koreguoti savo
veiksmus.
Telefoniniai pokalbių įrašai užtikrina
aptarnavimo kokybės kontrolę.

Ne
Ne
Taip
Taip1
Taip
Taip
Taip
Taip

Taip

Instruktoriai, instruktoriai kandidatai, koordinatoriai, kursų direktoriai, edukatoriai.
Papildomai duomenų subjektas gali pasirinkti ar pasidalyti savo el.pašto adresu su kitais kursų dalyviais, ar ne.
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