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SUTARTIS Nr._______ 

 
2023-___-___, Utena 

 
Viešoji įstaiga „Utenos Utenis“, juridinio asmens kodas 303204395, buveinės adresas Užpalių g. 100, Utena (toliau 
– Klubas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Mariaus Treimako, veikiančio pagal įgaliojimą, iš vienos pusės, ir 
 
..............................................................................................................................................................................................................., 

(Vardas Pavardė)                 

(toliau – Pirkėjas), iš kitos pusės. 

Toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 
 
ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: 

1) Klubas vykdo su profesionalaus, vaikų ir jaunimo bei masinio futbolo sporto populiarinimu susijusią veiklą; 
2) Klubas vykdo su sveikos gyvensenos populiarinimu susijusią bendruomeninę veiklą; 
3) Klubo veiklos tikslas yra Utenos rajono ir apskrities bendruomenės būrimas ir stiprinimas; 
4) Pirkėjas yra pilnametis asmuo, pritaria ir palaiko išvardintoms klubo veikloms; 

 
Susitarė ir sudarė šią Sutartį (toliau – Sutartis): 
 
1. Šia Sutartimi Pirkėjas Sutarties nustatyta tvarka ir pagrindas įsigyja Klubo narystės paketą, kuris suteikia Pirkėjui šioje 

Sutartyje nustatytas teises, o Klubas įsipareigoja Pirkėjui suteikti šia Sutartimi nustatytas teises; 
2. Pirkėjas įsipareigoja mokėti Klubui mėnesinį mokestį, kurio dydis yra 30 eurų (trisdešimt) už 1 (vieną) kalendorinį mėnesį. 

Mokestis mokamas: 
a) banko pavedimu į Klubo sąskaitą Nr. LT19 7044 0600 0805 1920 ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) einamojo 

mėnesio dienos. Mokėjimo paskirtyje privaloma nurodyti: „Klubo nario abonementinis mokestis“, mokėtojo 
vardas ir pavardė, šios Sutarties numeris bei laikotarpis, už kurį mokama.  

b) gavus automatinį Stats4sport sistemos priminimą apie sukurtą naują klubo nario mokestį, atliekant automatizuotą 
mokėjimą į Klubo sąskaitą Paysera banke. 

c) Mokestis gali būti mokamas avansu už kalendorinius metus. Metinio narystės mokesčio dydis 300 (trys šimtai) eurų. 
3. Šia Sutartimi Pirkėjui suteiktų teisių paketą patvirtina Klubo narystės kortelė (toliau – Nario kortelė). Nario kortelė Pirkėjui 

išduodama per 3 (tris) darbo dienas nuo šio Sutarties sudarymo ir pirmo mėnesinio mokesčio, nurodyto Sutarties 2 punkte, 
sumokėjimo dienos. 

4. Klubo suteikiamų paslaugų Pirkėjui paketą sudaro (paslaugos suteikiamos tik pateikus galiojančią Nario kortelę): 
4.1. Klubas suteikia teisę 1 (vienam) Pirkėjo nurodytam asmeniui nuo 6 iki 19 metų lankyti Klubo futbolo akademijos 

organizuojamas ir vykdomas treniruotes. Siekiant įgyvendinti šiame Sutarties punkte suteikiamas teises, tarp Klubo ir 
Pirkėjo nurodyto vaiko tėvų/globėjų/teisėtų atstovų turi būti sudaroma ugdymo sutartis, kurios projektas pridedamas 
prie šios Sutarties (Priedas Nr. 1). Jei klubo narys nori leisti antrą savo vaiką į futbolo treniruotes, tai papildomai kainuotų 
15 eurų per mėnesį arba 150 eurų mokant už kalendorinius metus; 

4.2. Klubo Nario kortelė suteikia teisė Pirkėjui įsigyti prekių ar paslaugų iš Klubo partnerių su iki 30% (trisdešimt procentų) 
nuolaida. Informacija apie Klubo partnerių prekes, kurioms suteikiama nuolaida, bei kita susijusi informacija skelbiama 
Klubo internetinėje svetainėje (www.utenosutenis.lt). 

5. Sutarties 4 punkte nurodytos paslaugos Pirkėjui nėra teikiamos, jeigu Pirkėjas nemoka Sutarties 2 punkte nustatyto 
mokesčio Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.   

6. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos teikiant pranešimą klubo nariams elektroniniu paštu ir Klubo internetinėje svetainėje 
(www.utenosutenis.lt) apie numatomus pakeitimus pranešant prieš 30 kalendorinių dienų. 

7. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį ir grąžinti Nario kortelę. Pirkėjui nutraukus Sutartį, iki Sutarties nutraukimo Pirkėjo pagal 
šios Sutarties 2 punktą sumokėtos Klubui sumos nėra grąžinamos. Sutarties nutraukimas neatleidžia Pirkėjo nuo pagal 
Sutarties 2 punktą numatyto mokesčio, mokėtino iki Sutarties nutraukimo dienos, sumokėjimo. 

8. Pirkėjas pažymi, jog aiškiai supranta, kad nei ši Sutartis, nei Nario kortelė nesuteikia Pirkėjui teisės dalyvauti Klubo, kaip 
juridinio asmens, valdyme, taip pat nei ši Sutartis, nei Nario kortelė nesuteikia Pirkėjui jokių turtinių ir/ar neturtinių Klubo 
dalininko teisių. Sudarydamas šią Sutartį Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo 
sąlygomis, kurios pridedamos prie šios Sutarties (Priedas Nr. 2). 

9. Sudarydamas šią Sutartį Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, 
kurios pridedamos prie šios Sutarties (Priedas Nr. 2). 
 

 
Klubo vardu, 
Marius Treimakas 
Tel. nr.: +37061460101 

El. paštas: m.treimakas@utenosutenis.lt 
Parašas: 

Pirkėja(-s) 
Vardas, pavardė: _____________________________ 
Tel. nr.:                 _____________________________ 

El. paštas:            _____________________________ 
Parašas: 
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Priedas Nr. 1 
SPORTINIO UGDYMO SUTARTIS Nr. ______ 

 
2023 m. _____________ mėn. ____ d. 

Utena 
 
KLUBAS: 

Pavadinimas Viešoji įstaiga „Utenos Utenis“ 
Juridinio asmens kodas 303204395 
Registruotos buveinės adresas K. Donelaičio g. 38, Utena, Lietuvos Respublika, LT28141 
Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras 
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT19 7044 0600 0805 1920 
El. pašto adresas info@utenosutenis.lt 
Telefono Nr. 861460101 
Atstovas Direktoriaus pavaduotojas Marius Treimakas 

 
MOKSLEIVIS: 

Vardas, pavardė  

Asmens kodas   

Gyvenamosios vietos adresas  

 
MOKSLEIVIO ATSTOVAI (pildoma tik tuo atveju, jei Moksleivis yra nepilnametis (jaunesnis nei 18 m. amžiaus)):   

Atstovo 1 vardas, pavardė  

Atstovo 2 vardas, pavardė   

Adresas  

Kontaktinis tel. Nr.  

El. pašto adresas  

Klubas, Moksleivis ir/arba Atstovai kartu – Šalys, o kiekvienas atskirai – Šalis. 
 
 
ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: 

1) Klubas yra ne pelno siekianti organizacija, kurios veikla susijusi su futbolo sporto vystymu ir populiarinimu; 
2) Klubas, be kita ko, vykdo neformalųjį vaikų ir jaunimo ugdymą sporto – futbolo – srityje, kurio tikslas populiarinti 

futbolo sportą, ugdyti jaunuosius futbolininkus, lavinti jų talentą bei asmenybę;  
3) Klubas siekia užtikrinti tinkamas sąlygas vaikų ir jaunimo sporto ugdymui, 

 
Šalys sudaro šią sportinio ugdymo sutartį (toliau – Sutartis) žemiau nurodytomis sąlygomis:  
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Šia Sutartimi Klubas įsipareigoja teikti Moksleiviui sportinio ugdymo futbolo srityje paslaugas pagal Klubo patvirtintą 

atitinkamo amžiaus vaikų ir jaunimo mokymo programą, įskaitant vėlesnius jos pakeitimus ir papildymus, o Moksleivis 
(Moksleivio vardu įsipareigojimus pagal šią Sutartį prisiima ir jų vykdymą užtikrina Atstovai) įsipareigoja mokytis pagal 
nurodytą programą laikydamasis Klubo nustatytų taisyklių ir tvarkos. 

1.2. Pagal šios Sutarties sąlygas, Moksleivis Sutarties nustatyta tvarka įsipareigoja dalyvauti Klubo sportinėje veikloje, rengtis 
sporto varžyboms ir dalyvauti jose, o Klubas įsipareigoja užtikrinti sąlygas pasirengti ir dalyvauti varžybose bei vykdyti 
kitus Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus. 

1.3. Šioje Sutartyje nurodytas Moksleivio pareigas, įskaitant finansinius įsipareigojimus, kurių pagal savo esmę dėl amžiaus 
ar finansinių galimybių negali vykdyti (ar už jų nevykdymą atsakyti) Moksleivis, įsipareigoja vykdyti Atstovai. Bet kuriuo 
atveju, nepilnamečio Moksleivio Atstovai įsipareigoja dėti visas pastangas, jog nepilnametis Moksleivis tinkamai vykdytų 
savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir, esant poreikiui, įvykdyti nepilnamečio Moksleivio įsipareigojimus, įskaitant 
finansinius, už jį. 
 

2. MOKSLEIVIO IR ATSTOVŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
2.1. Moksleivis įsipareigoja mokytis ir vykdyti sportinę veiklą Klube, Sutarties nustatyta tvarka dalyvauti Klubo sportinėje 

veikloje: treniruotėse, rengiamose bendra ir specialia tvarka, treniruočių stovyklose, visose oficialiose ir neoficialiose 
(draugiškose) rungtynėse Klubo komandų sudėtyse, kituose Klubo renginiuose. 

2.2. Moksleivis įsipareigoja teisės aktų, ir/ar Klubo nustatyta tvarka ir periodiškumu tikrintis sveikatą ir pateikti Klubui nustatytos 
formos medicinines pažymas apie sveikatos būklę. Tuo atveju, jeigu Moksleivis nustatytais terminais nepateikia 
medicininės pažymos, Klubas turi teisę neleisti Moksleiviui sportuoti pagal šią Sutartį, iki tokia pažyma bus pateikta. 

2.3. Moksleivis įsipareigoja laikytis šios Sutarties nuostatų, Klubo vidaus taisyklių reikalavimų, savo elgesiu nekelti grėsmės 
kitų Klubo bendruomenės narių (trenerių, kitų sportininkų, jų tėvų), kitų asmenų atžvilgiu, taip pat nedaryti žalos Klubo 
ir/arba trečiųjų asmenų turtui.  

2.4. Moksleivis įsipareigoja sąžiningai naudoti savo energiją ir sportinius gebėjimus Klubo naudai, siekdamas Klubo nustatytų 
tikslų. 

2.5. Moksleivis įsipareigoja laikytis drausmės ir būti pagarbus savo komandos draugams, varžovams, treneriams ir kitiems 
asmenims. Moksleivis privalo laikytis Klubo trenerių nurodymų. 
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2.6. Moksleivis įsipareigoja tinkamai prižiūrėti Klubo suteiktą aprangą, sporto inventorių, priemones ir kitą turtą, susilaikyti nuo 
veiksmų, kuriais gadinamas Klubo ar kitų asmenų turtas.  

2.7. Moksleivis įsipareigoja nedalyvauti oficialiose ar draugiškose varžybose kitų futbolo klubų ar specializuotų futbolo mokyklų 
bei akademijų komandų sudėtyse be išankstinio raštiško Klubo sutikimo. 

2.8. Moksleivis įsipareigoja sumokėti 30 EUR (trisdešimt eurų) dydžio kompensaciją už Klubo jam pagal šios Sutarties 3.1.5 
punktą suteiktą aprangą, jeigu dėl bet kokių priežasčių ši Sutartis nutraukiama ir/arba Moksleivis baigia mokymosi Klube 
procesą nepraėjus 2 (dviem) kalendoriniams metams nuo šios Sutarties sudarymo dienos.  

2.9. Atstovai įsipareigoja Klubo nustatyta tvarka papildomai apmokėti Moksleivio kelionių ir jo pragyvenimo išlaidas tose 
išvykose, kurias organizuoja Klubas.  

 
3. KLUBO ĮSIPAREIGOJIMAI 

3.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klubas įsipareigoja: 
3.1.1. pagal patvirtintą Klubo mokymo programą suteikti Moksleiviui kvalifikuotas sportinio ugdymo futbolo srityje 

paslaugas; 
3.1.2. užtikrinti kvalifikuotą personalą tinkamai varžybų ir treniruočių veiklai; 
3.1.3. suteikti tinkamas žaidimo ir treniruočių vietas, o taip pat kitą sporto infrastruktūrą; 
3.1.4. sudaryti sąlygas Moksleivio fiziniam bei emociniam tobulėjimui; 
3.1.5. suteikti Moksleiviui futbolo aprangos komplektą, kurį sudaro 1 (vieneri) šortai, 1 (vieneri) marškinėliai, 1 (viena) 

pora futbolo kojinių. Moksleivis įsipareigoja sumokėti sumokėti 30 EUR (trisdešimt eurų) dydžio kompensaciją 
už aprangą, jeigu dėl bet kokių priežasčių ši Sutartis nutraukiama ir/arba Moksleivis baigia mokymosi Klube 
procesą nepraėjus 2 (dviem) kalendoriniams metams nuo šios Sutarties sudarymo dienos; 

3.1.6. parengti ugdymo programą ir, Atstovų prašymu, supažindinti Atstovus; 
3.1.7. skirti transportą išvykoms (oficialių varžybų, treniruočių stovyklų ir panašiais tikslais) ir/ar padengti su tuo 

susijusias išlaidas; 
3.1.8. užtikrinti sąlygas Moksleiviui mokytis pagrindinio lavinimo įstaigoje. Tam tikslui Klubas įsipareigoja netrukdyti 

Moksleiviui lankyti visas pamokas. 
3.2. Klubas turi teisę kolektyviai ar individualiai skatinti bei apdovanoti Moksleivį piniginiais ar kitokiais prizais.  

 
4. UGDYMO PROCESO TVARKA 

4.1. Moksleivio sportinio ugdymo procesas ir šios Sutarties sąlygų vykdymas grindžiamas visapusiška Moksleivio, Atstovų ir 
Klubo pagarba vieni kitiems bei bendradarbiavimo principais. 

4.2. Moksleivio ugdymo procesas vykdomas pagal Klubo parengtą ir patvirtintą programą. Atstovams pageidaujant, Klubas 
supažindina Atstovus su ugdymo programa.  

4.3. Moksleivio ugdymo procesas yra skirstomas į mokslo metus, kurių trukmė yra 10 (dešimt) mėnesių. Vieneri mokslo metai 
prasideda kalendorių metų rugpjūčio 1 d., ir baigiasi kitų metų birželio mėn. 30 d. Moksleiviui suteikiamos 30 
(trisdešimties) dienų atostogos Klubo nustatytų laikotarpiu gruodžio – sausio mėn. bei 30 (trisdešimties) dienų atostogos 
liepos mėnesį. Užsiėmimų pagal šią Sutartį (treniruočių, treniruočių stovyklų, varžybų, turnyrų) datas ir laiką nustato 
Klubas. Klubas pateikia informaciją apie užsiėmimų pagal šią Sutartį datą ir laiką nurodytu Atstovų elektroniniu paštu. 

4.4. Klubas, atsižvelgiant į Klubo galimybes, sieks sudaryti kuo geresnes socialines bei technines sąlygas Moksleivio ugdymui. 
Klubas sieks užtikrinti pagarbų ir pedagogišką Klubo paskirtų trenerių elgesį ir jų metodų naudojimą. Atsižvelgiant į tai, 
kad Klubo parengtos programos tinkamam įgyvendinimui būtinas visapusiškas pasitikėjimas Klubo trenerių veikla, 
Atstovai įsipareigoja griežtai laikytis pagarbos Klubo trenerių atžvilgiu. Šis Atstovų įsipareigojimas, be kita ko, apima 
draudimą Atstovams Moksleivio akivaizdoje kritikuoti Klubo paskirtą trenerį ir/arba jo taikomus metodus, reikšti abejones 
treneriu ir/ar jo taikomais metodais, draudimą Klubo užsiėmimų metu duoti nurodymus Moksleiviui, kritikuoti Moksleivio 
elgesį treniruočių ir/arba varžybų metu, ar kitais veiksmais mažinti Moksleivio entuziazmą, motyvaciją, pasimėgavimą 
žaidimu, kelti jam psichinę įtampą, nustatyti ne Klubo iškeltus tikslus ir pan. 

4.5. Atstovai ir/ar Moksleivis patvirtina, kad aiškiai suvokia, kad užsiėmimų pagal šią Sutartį metu egzistuoja Moksleivio 
sužeidimų ir traumų rizika ir ją Atstovai Moksleivio vardu ir/ar Moksleivis visiškai prisiima. Moksleivis įsipareigoja sveikatos 
sutrikimo, susirgimo ar sužalojimo vykdant šią Sutartį atveju nedelsiant apie tai pranešti Klubo paskirtam treneriui. 
Atstovams rekomenduojama pasirūpinti Moksleivio sveikatos draudimu. 

4.6. Pasirašydami šią Sutartį Moksleivis ir/ar Atstovai patvirtina, kad Moksleivio sveikatos būklė leidžia dalyvauti Klubo 
veikloje, įskaitant treniruotes (Moksleivis neturi jokių žinomų (įskaitant gydytojų nustatytų) sveikatos sutrikimų, dėl kurių 
jam (jai) yra ar galėtų būti apribota galimybė užsiimti futbolu).  

 
5. INFORMACIJA APIE MOKSLEIVĮ (IR/AR JO ATSTOVUS) IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

5.1. Duomenų apie Moksleivį (ar jo Atstovus), nurodytų šioje Sutartyje, pateikimas, taip pat kitų Klubui pateiktų asmens 
duomenų (įskaitant duomenis, susijusius su mokėjimais Klubui (banko sąskaitos numeris, informacija apie sumokėtas 
sumas), fizinius Moksleivio duomenis (sveikatos būklė, lytis, ūgis, svoris, batų dydis, aprangos dydis), duomenis, 
susijusius su dalyvavimu Klubo sportinėje veikloje (numeris, pozicija, rungtynių ir treniruočių lankomumas, drausmė, lygis, 
testų rezultatai), tautybė, duomenys, susiję su registracija Klube (įsk. registracijos tipas ir data), gimimo šalis, kiti 
duomenys, reikalingi registracijai Lietuvos futbolo federacijoje) tvarkymas yra būtinas tam, kad Klubas galėtų sudaryti ir 
tinkamai vykdyti šią Sutartį. Nepateikus šių duomenų, Klubas negalės sudaryti bei vykdyti Sutarties. 

5.2. Moksleivis (ar jo Atstovai) atsako už jo pateiktos informacijos, įskaitant asmens duomenų, tikslumą. Pasikeitus šioje 
Sutartyje nurodytiems ar kitiems Klubui pateiktiems Moksleivio (ar jo Atstovų) duomenims, Moksleivis (ar jo Atstovai) apie 
tai privalo informuoti Klubą per 5 (penkias) darbo dienas, pateikdami laisvos formos pranešimą. 

5.3. Išreiškus atskirą sutikimą (pateikiamą žemiau Sutartyje ar atskirai), Moksleivis (ar jo Atstovai) sutikime nurodyta apimtimi 
sutinka, kad tiek, kiek tai nepažeidžia Moksleivio interesų, Moksleivis būtų fotografuojamas ir/ar filmuojamas sporto 
varžybų, treniruočių ir renginių metu ir padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga, kurioje būtų užfiksuotas ir Moksleivio 
atvaizdas, būtų viešinami Klubo patalpose, sporto bazėse ir Klubo internetinėje svetainėje, įskaitant pasiekiamoje 
interneto adresu http://www.utenosutenis.lt/ bei kitoje medžiagoje, o Moksleivio pasiekimai ir kiti asmens duomenys būtų 
viešinami sutikime nurodyta apimtimi. Klubas neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų ne Klubo pavedimu ar prašymu 
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vykdomą asmens duomenų tvarkymą. 
5.4. Moksleivis (ar jo Atstovai), sudarydamas šią Sutartį, pareiškia, kad yra informuotas, jog Klubas tvarko Moksleivio (ar jo 

Atstovų) šioje Sutartyje ar kitais būdais pateiktus asmens duomenis: 
(a) Klubo savarankiško funkcionavimo užtikrinimo ir materialinių bei finansinių išteklių valdymo, įskaitant buhalterinės 
apskaitos tvarkymo tikslais (tvarkymo pagrindas – keliamos teisinės prievolės ir/ar Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. 
c) ir b) p.));  
(b) šios Sutarties sudarymo ir tinkamo vykdymo tikslais, įskaitant treniruočių organizavimo ir planavimo, Moksleivio 
dalyvavimo varžybose ir kituose renginiuose koordinavimo, registracijos LFF, atsiskaitymo už teikiamas paslaugas pagal 
Sutartį administravimo ir išieškojimo, kitų pareigų pagal Sutartį vykdymo tikslais (įskaitant duomenų tvarkymą Comet ir 
Stats4Sport sistemose)) (šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – šios Sutarties vykdymas 
(BDAR 6 str. 1 d. b) p.) arba, kai tvarkomi sveikatos duomenys, tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba 
apginti teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f) p.), o kai tvarkomi Atstovų duomenys – teisėtas Klubo interesas 
identifikuoti Atstovą/sudaryti ir tinkamai vykdyti Sutartį su nepilnamečiu Moksleiviu (BDAR 6 str. 1 d. f) p.));  
(c) Klubo veiklos komunikacijos ir viešinimo bei futbolo viešinimo tikslais (tik gavus atskirą sutikimą ir šio sutikimo pagrindu 
ir apimtyje (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);  
(d) kitais teisės aktuose numatytais tikslais, įskaitant Klubo pareigų, numatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslais ir 
pagrindu. 

5.5. Moksleivis (ar jo Atstovai), sudarydamas šią Sutartį, pareiškia, kad yra informuotas apie jo (ar jo Atstovų) teisę: (a) prašyti, 
kad Klubas leistų susipažinti su jo asmens duomenimis ir teisės aktuose nurodyta informacija; (b) reikalauti ištaisyti 
netikslius bei papildyti neišsamius asmens duomenis; (c) reikalauti ištrinti jo asmens duomenis ar apriboti jo asmens 
duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą), esant teisės aktuose numatytiems pagrindams; (d) teisės aktų nustatytais 
atvejais ir tvarka nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; (e) atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, 
kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu; (f) į duomenų perkeliamumą; (g) pateikti skundą Valstybinei 
duomenų apsaugos inspekcijai, jei mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės 
aktų reikalavimus. 

5.6. Moksleivio (ar jo Atstovų) asmens duomenys, tvarkomi kaip nurodyta šios Sutarties 5.4 (a) ir (b) punktuose, saugomi 10 
metų nuo atitinkamos buhalterinės operacijos arba 10 metų nuo Sutarties pasibaigimo (ar nutraukimo) dienos. Moksleivio 
asmens duomenys, tvarkomi kaip nurodyta šios Sutarties 5.4 (c) punkte, saugomi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 
metų po Sutarties pabaigos, išskyrus atvejus, jei duotas sutikimas atšaukiamas. Moksleiviui (ar jo Atstovams) 
pateikiamuose sutikimuose gali būti nurodyti papildomi (Sutartyje nedetalizuoti) asmens duomenų saugojimo terminai. 

5.7. Moksleivio (ar jo Atstovo) asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims tik esant teisėtam pagrindui 
(įskaitant Moksleivio sutikimą). Moksleivio (ar jo Atstovų) asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiami 
kompetentingoms teisėsaugos institucijoms. Moksleivis (ar jo Atstovai) yra informuotas ir sutinka, kad asmens duomenys, 
esant poreikiui, būtų perduoti Lietuvos futbolo federacijai, varžybų, renginių organizatoriams/susijusių paslaugų teikėjams, 
siekiant vykdyti iš šios Sutarties ar kito Šalių arba Moksleivio su trečiaisiais asmenimis sudaryto susitarimo kylančius ar 
teisės aktuose numatytus įsipareigojimus. 

5.8. Moksleivis (ar jo Atstovai) yra informuotas, jog Klubo tvarkomi Moksleivio (ar jo Atstovų) asmens duomenys taip pat gali 
būti perduodami tretiesiems asmenims, veikiantiems kaip Klubo duomenų tvarkytojai, įskaitant IT, Klubo naudojamų 
programų suteikimo bei kitas paslaugas teikiančias įmones. 

5.9. Dėl šios Sutarties 5.5 punkte nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat esant klausimų ar nusiskundimų, susijusių su asmens 
duomenų tvarkymu, Moksleivis (ar jo Atstovai) gali kreiptis į Klubą šioje Sutartyje nurodytais kontaktais. Daugiau 
informacijos apie asmens duomenų tvarkymą (ateityje) gali būti pateikiama Klubo privatumo politikoje, skelbiamoje Klubo 
tinklapyje. 

 
6. SUTARTIES GALIOJIMAS 

6.1. Ši Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja 2 (du) kalendorinius metus nuo Sutarties sudarymo dienos. 
6.2. Pasibaigus Sutarties galiojimui ji pratęsiama neribotam terminui, jei nei viena iš Šalių nepareiškia noro sutartį nutraukti. 
6.3. Bet koks Sutarties pakeitimas, papildymas privalo būti rašytinis.  
6.4. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą: 

6.4.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu; 
6.4.2. Moksleivis turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti šią Sutartį raštiškai informuodamas Klubą prieš 15 

(penkiolika) dienų ir sumokėjęs kompensaciją už aprangą, kaip tai numato Sutarties 3.1.5 punktas; 
6.4.3. Klubas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai apie tai raštiškai informuodamas Moksleivį ir/ar Atstovus prieš 

15 (penkiolika) dienų, jeigu Moksleivis (ir/ar Atstovai) neatsiskaito su Klubu arba padaro esminį šios Sutarties 
pažeidimą, arba sistemiškai pažeidinėja Sutartį (3 (trečias) pažeidimas per 3 (tris) mėnesius); 

 
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Ši Sutartis sudaryta pagal ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
7.2. Bet kokie ginčai ar nesutarimai sprendžiami geranoriškai ir siekiant kompromiso. Jeigu nepavyksta ginčo išspręsti 

taikiai, ginčas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 
7.3. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vienas lieka Klubui, kitas – 

Moksleiviui.  
7.4. Ši Sutartis šalių perskaityta, suprasta dėl turinio, pasekmių ir, kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta. 
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8. ŠALIŲ PARAŠAI IR SUTIKIMAI 
 

SUTIKIMAS  
dėl Moksleivio fotografavimo/filmavimo bei atvaizdo ir kitų asmens duomenų viešinimo 
� sutinku             � nesutinku 

kad Klubas duoto sutikimo pagrindu fotografuotų ar filmuotų Moksleivį ir tvarkytų Moksleivio asmens duomenis – 
vardą, pavardę, gimimo datą, ūgį, svorį, pilietybę, pasiekimus/nuobaudas, nuotraukas ir filmuotą medžiagą, padarytą 
treniruočių, varžybų, kitų renginių metu, bei naudotų ir skelbtų juos viešai Klubo patalpose, nuomojamose sporto bazėse 
ir/ar Klubo internetinėje svetainėje, įskaitant pasiekiamoje adresu http://www.utenosutenis.lt/, taip pat Klubo socialinių tinklų 
paskyrose (įskaitant Facebook), reklaminėje ir kitoje medžiagoje (pvz., Klubo leidžiamuose lankstinukuose, plakatuose ir 
kt.) Klubo veiklos komunikacijos ir viešinimo tikslais. Sutikus, savo sutikimą galėsiu bet kada atšaukti. 
Papildomai, jei aukščiau pažymėta „sutinku“: 
� sutinku              � nesutinku 

kad Klubas perduotų aukščiau nurodytus Moksleivio asmens duomenis renginių, varžybų organizatoriams, žiniasklaidos 
priemonėms Klubo veiklos komunikacijos ir viešinimo bei futbolo viešinimo tikslais. Man neišreiškus sutikimo dėl Moksleivio 
asmens duomenų perdavimo, Klubas tokių duomenų neperduos ir juos tvarkys tik aukščiau duoto sutikimo apimtyje. 
Sutikus, savo sutikimą galėsiu bet kada atšaukti. 

 
Klubo vardu: Moksleivio vardu: 

  
Direktoriaus pavaduotojas Marius Treimakas Moksleivis (pasirašo tik jei jis yra 16 m. ir vyresnis) 

  
  

_______________________________ _______________________________ 
parašas Vardas, pavardė, parašas 

  
 Atstovai (pasirašo tik jei Moksleivis nepilnametis): 
  
  
  
 _______________________________ 
 Vardas, pavardė, parašas 
  
  
 _______________________________ 
 Vardas, pavardė, parašas 
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PIRKĖJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS 
(Priedas Nr. 2 prie Klubo nario sutarties) 

 
1. Klubas įsipareigoja tinkamai, vadovaujantis taikytinų teisės aktų reikalavimais, tvarkyti ir saugoti Klubui šios 
Sutarties tikslais atskleistus Pirkėjo asmens duomenis ir juos naudoti tik tiek, kiek būtina siekiant vykdyti 
įsipareigojimus pagal šią Sutartį. 

2. Duomenų apie Pirkėją pateikimas yra būtinas tam, kad Klubas galėtų sudaryti ir tinkamai vykdyti šią Sutartį. Jų 
nepateikus, nebus galima sudaryti ir tinkamai vykdyti Sutarties, taip pat negalėsite naudotis Klubo narystės paketo 
naudomis. 

3. Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pareiškia, kad yra informuotas, jog Klubas tvarko jo šioje Sutartyje nurodytus 
ar kitais būdais pateiktus asmens duomenis (įskaitant duomenis, susijusius su mokėjimais Klubui (banko sąskaitos 
numeris, informacija apie sumas, gautas iš Pirkėjo), informacija apie Pirkėjo naudojimąsi Sutarties pagrindu 
suteikiamomis nuolaidomis ir privilegijomis, nuotrauka (kai Pirkėjas ją pateikia Klubui), informacija apie Pirkėjui 
suteiktą kortelę (ID)) šiais tikslais:  

(a) materialinių ir finansinių išteklių valdymas, įskaitant buhalterinės apskaitos tvarkymą (tvarkymo pagrindas – 
keliamos teisinės prievolės ir/ar Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) ir b) p.));  

(b) sutarčių sudarymas ir vykdymas (sandorių sudarymas, vykdymas, komunikacija sutarčių vykdymo tikslais, 
įsiskolinimų išieškojimas kt.), įskaitant nuolaidų ir kitų naudų, gaunamų pagal Sutartį užtikrinimas (tvarkymo 
pagrindas – šios Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.) ir, kai tvarkoma nuotrauka – teisėtas interesas 
identifikuoti Pirkėją (BDAR 6 str. 1 d. f) p.));  

(c) Pirkėjų lankomumo skatinimas (praėjimo kontrolė) (tvarkymo pagrindas – sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a)). Pirkėjas 
supranta, kad jam suteiktos kortelės naudojimas šiuo tikslu yra savanoriškas; 

(d) paklausimų, pateikiamų Klubo kontaktiniais duomenimis, administravimas, įskaitant atsakymų pateikimas 
(tvarkymo pagrindas – sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a)). 

4. Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pareiškia, kad yra informuotas apie jo teisę: (a) susipažinti su jo asmens 
duomenimis; (b) reikalauti ištaisyti netikslius bei papildyti neišsamius asmens duomenis; (c) reikalauti ištrinti asmens 
duomenis ar apriboti asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą); (d) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens 
duomenys; (e) atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis; (f) į duomenų perkeliamumą; (g) pateikti skundą 
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos teisės aktų ir Klubo numatyta 
tvarka. 

5. Pirkėjo asmens duomenys aukščiau šiose sąlygose nurodytais (a) ir (b) punktais pažymėtais tikslais tvarkomi ir 
saugomi 10 metų, atitinkamai, nuo atitinkamos buhalterinės operacijos arba tinkamo Sutarties įvykdymo. Pirkėjo 
asmens duomenys aukščiau šiose sąlygose nurodytu (c) punktu pažymėtu tikslu tvarkomi iki Pirkėjo narystės Klube 
pabaigos, o (d) punktu pažymėtu tikslu – 1 metus nuo paklausimo pateikimo. 

6. Pagal Sutartį tvarkomi asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims tik esant teisėtam 
pagrindui. Pirkėjas yra informuotas, kad asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, 
veikiantiems kaip Klubo duomenų tvarkytojai, ir tvarkantiems asmens duomenis tik pagal Klubo nurodymus, įskaitant 
IT, serverių suteikimo ir priežiūros, programų aptarnavimo bei kitas paslaugas teikiančias įmones. Asmens 
duomenys taip pat gali būti teikiami kompetentingoms valstybės institucijoms teisės aktuose numatyta tvarka, 
įskaitant Valstybinę mokesčių inspekciją, asmenims, teikiantiems paslaugas, susijusias su tinkamu Sutarties 
vykdymu (įskaitant Klubo partnerius, kurie Pirkėjui naudojantis jam suteikiamomis naudomis gali matyti Pirkėjo vardą 
ir pavardę, nuotrauką), antstoliams, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms. 

7. Pirkėjas atsako už pateiktų asmens duomenų tikslumą ir Klubo tinkamą informavimą ateityje apie asmens 
duomenų pasikeitimą.  

8. Dėl šiose sąlygose numatytų teisių įgyvendinimo Pirkėjas gali kreiptis asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį (Klubo 
buveinės adresu), ar elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu info@utenosutenis.lt). Daugiau informacijos apie 
asmens duomenų tvarkymą (ateityje) gali būti pateikiama Klubo privatumo politikoje, skelbiamoje Klubo tinklapyje. 

 


