
PANEVĖŽIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO  

NAUDOJIMOSI ELEKTRONINE REGISTRACIJOS 

SISTEMA TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Panevėžio rajono švietimo centro naudojimosi elektronine registracijos sistema taisyklės (toliau – 

šios Taisyklės) nustato registravimosi į renginius ir asmens duomenų apsaugos tvarką. 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

2.1. Registracijos sistema - elektroninė renginių registracijos sistema viešai prieinama adresu  

http://www.prsc.lt/. 

2.2. Paslaugos gavėjas - bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir 

jų nustatyta tvarka besinaudojantis Registracijos sistema. 

2.3. Paslaugos teikėjas – Panevėžio rajono švietimo centras. 

2.4. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), 

kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais 

duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, 

psichologinio, ekonominio, kultūrinio arba socialinio pobūdžio požymiai. 

2.5. Duomenų valdytojas ir  pagrindinis tvarkytojas yra Panevėžio rajono švietimo centras.  

3. Registracijos sistemos paslaugos teikiamos paslaugos gavėjui išreiškus sutikimą laikytis šių 

Taisyklių. Tai galima padaryti interneto svetainėje http://www.prsc.lt/  Registracijos sistemoje 

pažymėjus varnelę „Sutinku“. Šis pažymėjimas varnele reiškia, jog paslaugos gavėjas sutinka su 

elektroninių paslaugų teikimo sąlygomis, susipažįsta su paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo 

teisėmis ir pareigomis. 

4. Naudojimasis Registracijos sistema yra nemokamas.  

5. Paslaugų tiekėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų 

teikėjų, tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių paslaugos gavėjas negauna informacinių ar 

patvirtinančių elektroninių laiškų iš Registracijos sistemos. 

6. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus paslaugos gavėjas siunčia elektroniniu 

paštu adresu centras@prsc.lt 

7. Jei paslaugų gavėjas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis šių taisyklių 

nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Registracijos sistema. 

 

II. PASLAUGOS GAVĖJŲ REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

8. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Registracijos sistema galima tik Svetainėje 

atlikus registracijos procedūrą. Paslaugos gavėjas, atlikdamas registraciją bei patvirtindamas, kad 

susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog: 

8.1. įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei 

įsipareigoja naudotis Registracijos sistemos Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

8.2. pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Paslaugos gavėjas, pildydamas ar keisdamas 

duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Duomenų valdytojas vykdys savo 

pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, kad paslaugos gavėjo pateikti 

http://www.prsc.lt/


duomenys yra išsamūs ir teisingi. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, 

tenka paslaugos gavėjui; 

8.3. yra veiksnus fizinis asmuo (arba yra gavęs tėvų ar globėjų sutikimą); 

8.4. sutinka, kad Duomenų valdytojas tvarkytų bet kokius jo pateiktus asmens duomenis ir (ar) 

kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, paslaugoms teikti. 

9. Paslaugos gavėjui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą 

vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis.  

10. Duomenų valdytojas užtikrina, kad paslaugos gavėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi tik 

apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, t. y. elektroninėms paslaugoms suteikti, ir tik tokios 

apimties, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti. 

11. Siekdamas apsaugoti paslaugos gavėjo pagrindinius interesus, Duomenų valdytojas užtikrina, 

kad asmens duomenys tvarkomi tik šių Taisyklių tikslui pasiekti. Duomenų valdytojas užtikrina 

asmens duomenų apsaugą nuo neleistinos prieigos, naudojimo arba atskleidimo, naudodamas 

standartines saugos technologijas ir procedūras. Be paslaugos gavėjo sutikimo jo asmens duomenys 

negali būti perduoti ar atskleisti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. 

III. PASLAUGOS GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 

12. Paslaugos gavėjas atsako už jo teikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei paslaugos gavėjas 

nepateikia tikslių asmens duomenų, paslaugos teikėjas neatsako už atsiradusias teisines pasekmes. 

13. Užsiregistravęs, ir savo asmens duomenis paslaugos teikėjui perdavęs paslaugos gavėjas negali 

perduoti savo teisių  tretiesiems asmenims.  

IV. PASLAUGŲ TIEKĖJO ATSAKOMYBĖ 

14. Paslaugų tiekėjas neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo šios Registracijos sistemos veikimo ir 

(ar) paslaugų teikimo, nes jų veikimui įtaką gali daryti ir veiksniai, kurie nepriklauso nuo jo valios 

ir neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų. 

15. Paslaugų tiekėjas negarantuoja, kad paslaugos gavėjo naudojamame galiniame įrenginyje 

(kompiuteryje, išmaniajame telefone ar kt.) Registracijos sistema veiks tinkamai ir be sutrikimų, o 

jos Turinys bus pateiktas korektiškai. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Šios Taisyklės galioja neterminuotai, jų privalu laikytis tiek duomenų valdytojui, tiek paslaugų 

gavėjui. 

17. Paslaugų tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių 

pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.  

18. Paslaugos gavėjas gali susisiekti su duomenų valdytoju siųsdamas pranešimą elektroninio pašto 

adresu centras@prsc.lt. 
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