SUTIKIMAS
nedelsiant paliktų Edukacinio pramogų centro patalpas ar susisiekti su Už vaiką
Vienas iš vaiko tėvų / kitas vaiko įstatyminis atstovas ar vaiką lydintis įgaliotas
atsakingu asmeniu ir pareikalauti, kad Už vaiką atsakingas asmuo nedelsiant pasiimtų
pilnametis asmuo, kuris veikia tėvų/kito vaiko įstatyminio atstovo suteikto įgaliojimo
Vaiką iš Edukacinio pramogų centro. Šiame punkte nustatytais atvejais pinigai,
pagrindu, pasirašydamas šį sutikimą patvirtina, kad:
• Perskaitė ir susipažino su Vaikų edukacinio pramogų centro „CurioCity“ (toliau sumokėti už tos dienos lankymąsi Edukaciniame pramogų centre, centro lankytojams
negrąžinami.
vadinama – „Edukacinis pramogų centras“) taisyklėmis (toliau – „Taisyklės“), jos jam
yra suprantamos ir su jomis sutinka. Taip pat su Edukacinio pramogų centro • Tinkamai įvertino Edukacinio pramogų centro paslaugas, įrenginius, aplinką, savo bei
Vaiko gebėjimus ir galimybes lankytis Edukaciniame pramogų centre ir supranta, jog
Taisyklėmis supažindino šiame sutikime įvardintą (-us) atlydėtą (-us) nepilnametį
jame yra veiklų, pramogų, inventoriaus, skirto įvairaus amžiaus vaikams nuo 1 iki 13
(-čius) vaiką (-us) (toliau – „Vaikas“), kurį (-iuos) jis leidžia į Edukacinį pramogų centrą
metų bei užtikrina, kad Vaikas Edukaciniame pramogų centre naudosis veiklomis,
vieną (-us) ar, kuris (-ie) bus Edukaciniame pramogų centre kartu su tėvais / kitais
pramogomis ir inventoriumi tinkamai, pagal Vaiko amžių.
įstatyminiais atstovais ar juos lydinčiais tėvų / įstatyminių atstovų įgaliotais pilnamečiais
asmenimis (toliau – „Už vaiką atsakingas asmuo“).
• Geranoriškai, niekieno neverčiamas, prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę
• Įsipareigoja tinkamai laikytis Taisyklių ir užtikrina, kad jų laikysis Vaikas, taip pat dėl jo Vaikui ir / ar Edukaciniam pramogų centrui, tretiesiems asmenims jo Vaiko
padarytos žalos bei sutinka, kad žemiau nurodytas jo Vaikas būtų įleistas į Edukacinį
prisiima visišką atsakomybę už Vaiką bei visą su šių Taisyklių laikymusi ir žalos
pramogų centrą vienas be Už vaiką atsakingo asmens priežiūros, ir supranta, kad
atsiradimu susijusią riziką. Patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Taisyklės yra skelbiamos
Edukacinis pramogų centras teikia tik vaikų pramogų organizavimo paslaugas, o ne
viešai Edukaciniame pramogų centre, interneto puslapyje www.curiocity.lt, taip pat
įprastines vaikų priežiūros ar auklėjimo paslaugas, ir Operatorius nėra atsakingas už
jam buvo pateiktos kartu šiuo sutikimu, kaip šio sutikimo sudėtinė dalis.
• Sutinka, kad Vaikui nesilaikant Taisyklių visa atsakomybė tenka už Vaiką atsakingam Vaiko priežiūrą bei už žalos atsiradimą. Tuo atveju, kai šį sutikimą pasirašęs Už vaiką
atsakingas asmuo kartu su Vaiku lankosi Edukaciniame pramogų centre, jis prisiima visą
asmeniui, palikusiam Vaiką Edukaciniame pramogų centre bei supranta, kad UAB
su tuo susijusią atsakomybę, įsipareigoja nuolat, nepertraukiamai, savo rizika ir
„Educatus“, įmonės kodas 304496988 (toliau – „Operatorius“) nėra atsakinga už
atsakomybe stebėti, rūpintis bei prižiūrėti Vaiką, jo elgesį bei sveikatos būklę.
žalos, kilusios dėl šių Taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, Vaiko neatsargaus
• Jo į Edukacinį pramogų centrą leidžiamas Vaikas neturi sveikatos ar kitų problemų,
ir / ar pavojingo elgesio, atsiradimą ar atlyginimą.
• Sutinka, jog Už vaiką atsakingam asmeniui ir/ar Vaikui nesilaikant Taisyklių, Edukacinis dėl kurių Edukaciniame pramogų centre jam ir / ar tretiesiems asmenims gali kilti
neigiamų pasekmių.
pramogų centras turi teisę reikalauti, kad Už vaiką atsakingas asmuo ir Vaikas

INFORMACIJA APIE FIZINIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
1. Duomenų valdytojas (Mes): UAB „Educatus“, imonės kodas 304496988, buveinės adresas Islandijos pl. 32, Kaunas, mob. tel. Nr.: 8 688 33202, el. p. adresas: info@educatus.lt.
2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@balticred.com, tel. Nr. 8 37 239 017.
3. Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, vaiko vardas, pavardė, apytikslis amžius yra renkami ir tvarkomi sutarties (Sutikimo) sudarymo ir vykdymo tikslu, siekiant Jums apsilankyti
Edukaciniame pramogų centre. Norėdami apsilankyti Edukaciniame pramogų centre, turite užpildyti Sutikimo formą, joje pateikti savo ir vaiko asmens duomenis. Jūsų vardas, pavardė
tvarkomi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies b) punkto pagrindu, kuomet asmens duomenis yra būtina
tvarkyti siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas bei siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį. Jūsų telefono numerį tvarkome,
siekdami turėti galimybę su Jumis susisiekti, esant vaikui Edukaciniame pramogų centre, ar po apsilankymo Edukaciniame pramogų centre Jums palikus asmeninius daiktus ir pan. Jūsų
vaiko vardą ir pavardę tvarkome, siekdami identifikuoti su Jumis ar vieną, be Jūsų priežiūros, Edukaciniame pramogų centre esantį vaiką. Vaiko apytikrį amžių tvarkome, siekdami
nustatyti, ar vaikas turi teisę bei kokiomis sąlygomis lankytis Edukaciniame pramogų centre, vadovaujantis lankymosi Edukaciniame pramogų centre „CurioCity“ taisyklėmis. Jūsų
telefono numeris, vaiko vardas, pavardė, apytikris amžius yra renkami ir tvarkomi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punkto pagrindu, kuomet mūsų teisėtas interesas yra tinkamai vykdyti
sutartį (Sutikimą). Jeigu Sutikime nenurodysite savo vardo, pavardės, telefono numerio, vaiko vardo, pavardės, apytikrio amžiaus, mes turime teisę paslaugų Jums nesuteikti.
4. Norint Jums naudotis Edukacinio pramogų centro paslaugomis elektroninio pašto adreso pateikti neprivalote, tačiau Jums elektroninio pašto adresą pateikus, šiuos duomenis
naudosime Jūsų ir mūsų teisėtų interesų pagrindu (BDAR 6 straipsnis 1 dalis f) punktas), kad atpažintume Jus, kai pateiksite mums užklausas arba siekiant susisiekti su Jumis radus
Jūsų pamestus daiktus ar pan, o taip pat Jums pateikus informacijos apie miestą, šalį šią informaciją naudosime statistiniais tikslais, siekdami gerinti savo teikiamas paslaugas. Tokių
duomenų tvarkymo teisinis pagrindas BDAR 6 straipsnis 1 dalis f) punktas - mūsų teisėtas interesas teikti Jūsų lūkesčius atitinkančias paslaugas.
5. Jeigu pageidaujate ir sutinkate, kad vaiką iš Edukacinio pramogų centro pasiimtu kitas tėvų / kitų vaiko įstatyminių atstovų įgaliotas pilnametis asmuo, turite nurodyti tokio asmens
duomenis – vardą, pavardę ir telefono numerį. Pateikdami kito asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad turite asmens, kurio asmens duomenis mums pateikiate, sutikimą dėl asmens
duomenų pateikimo Mums ir jo asmens duomenų tvarkymo. Asmens, kurio asmens duomenis Mums pateikiate, asmens duomenis tvarkome siekdami nustatyti asmenį, kuris pasiims
vaiką iš Edukacinio pramogų centro, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punkto pagrindu, kuomet Mūsų teisėtas interesas yra tinkamai vykdyti sutartį (Sutikimą) ir nustatyti asmenį, kuris
pasiims vaiką iš Edukacinio pramogų centro. Jeigu Sutikime nenurodysite asmens, kuris pasiims vaiką iš Edukacinio pramogų centro vardo, pavardės, telefono numerio, vaiko kitam
asmeniui turime teisę neperduoti.
6. Edukacinis pramogų centras turi teisę periodiškai vykdyti fotografavimą, filmavimą, daryti vaizdo ir garso įrašus savo patalpose viešų renginių metu, apie tai atskirai iš anksto
neįspėdamas lankytojų, taip pat naudoti šias fotografijas, filmuotą medžiagą ir garso bei vaizdo įrašus iš viešų renginių Edukacinio pramogų centro rinkodaros tikslais. Mūsų renginiai
yra vieši ir atviri visiems, norintiems juose dalyvauti. Norėdami išvengti bet kokios galimybės būti nufotografuoti ar nufilmuoti, galite nedalyvauti mūsų organizuojamuose viešuose
renginiuose, konkursuose arba susisiekti su mumis su prašymu pašalinti jūsų atvaizdą iš komunikacijai skirtos medžiagos. Dalyvaudami viešuose renginiuose turėtumėte suprasti ir mes
laikome, jog Jūs sutinkate, kad Jūsų bei kartu su jumis esančio vaiko atvaizdas bus nufotografuotas ir/ar nufilmuotas ir gali būti panaudotas reklamai ir/ar viešai skelbiant informaciją apie
Edukacinio pramogų centro veiklą.
7. Duomenų subjektas turi šias teises: teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti netikslius savo asmens duomenis, teisę gauti ar
perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis - vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą (ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis Jūsų sutikimu
arba pasirašius sutartį), teisę kreiptis į Mus su prašymu, kad fizinio asmens duomenys būtų ištrinti (kai tam yra teises aktuose numatytas teisinis pagrindas), teisę kreiptis į Mus su
prašymu, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas (kai tam yra teisės aktuose numatytas teisinis pagrindas), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu (kai tam yra teises aktuose numatytas
teisinis pagrindas ir kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu), teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu asmens duomenys tvarkomi
sutikimo pagrindu (nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui). Duomenų subjektas, norėdamas įgyvendinti šiame punkte
numatytas savo teises, gali kreiptis raštu į Edukacinį pramogų centrą, adresu Islandijos pl. 32, Kaunas, arba elektroniniu paštu, pateikdamas kvalifikuotu elektroniniu parašu
pasirašytą prašymą, adresu info@educatus.lt, taip pat aukščiau nurodytais duomenų apsaugos pareigūno kontaktais.
8. Tvarkomus fizinio asmens duomenis be atskiro fizinio asmens sutikimo galime pateikti teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, draudimo
bendrovei ar kitais teises aktų numatytais atvejais.
9. Mes taip pat naudojamės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui trečiųjų asmenų teikiamais serveriais, apskaitos, dokumentų saugojimo paslaugomis), kurių
tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Jūsų asmens duomenų. Tokiais atvejais mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikosi konfidencialumo bei asmens
duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.
10. Asmens duomenis, pateiktus sutarties (Sutikimo) sudarymo ir vykdymo tikslu, saugome 3 (tris) metus nuo Sutikimo galiojimo pabaigos dienos, jeigu asmens duomenų nėra būtina
saugoti ilgiau kitu nustatytu asmens duomenų tvarkymo pagrindu. Terminas nustatytas remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalimi. Asmens duomenis,
pateiktus rinkodaros tikslais pagal 6 punktą, tvarkome 2 (du) metus skaičiuojant nuo datos, kurią vyko viešas renginys.
12. Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teises aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).
13. Su edukacinio pramogų centro „CurioCity“ privatumo politika galite susipažinti adresu https://curiocity.lt/privatumo-politika/

Data
(pažymėkite varnele)

Vaikui
< 1 metai
1

Vardas, pavardė

2

Vardas, pavardė

3

Vardas, pavardė

4

Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

Mob. tel. Nr.:

El. p. adresas

Miestas

Vienas iš vaiko tėvų

Vaikui
1 - 3 metai

Vaikui
Vaikui
4 - 5 metai 6 - 13 metai

Vaikui
> 13 metai

Šalis

Įstatyminis atstovas

Tėvų / įstatyminių atstovų įgaliotas kitas pilnametis asmuo

nurodyti kas (pvz., giminaitis, draugas, mokytojas, auklėtojas ir pan.)

Pažymėkite ar leidžiate, kad Vaikas (-ai) Edukaciniame pramogų centre lankytųsi vienas, be už Vaiką atsakingo asmens priežiūros
Sutinku

Nesutinku

Jeigu pageidaujate ir sutinkate, kad Vaiką iš Edukacinio pramogų centro pasiimtų kitas tėvų / kitų Vaiko įstatyminių atstovų įgaliotas
pilnametis asmuo, nurodykite tokio asmens duomenis:
Mob. tel. Nr.

Vardas, pavardė

Kai už vaiką atsakingas asmuo yra vienas iš vaiko tėvų/ įstatyminis atstovas šis sutikimas galioja:
Tik šios dienos Vaiko (-ų) apsilankymui Edukaciniame pramogų centre.
Visiems Vaiko (-ų) apsilankymams Edukaciniame pramogų centre, kurie bus metus laiko nuo sutikimo pasirašymo dienos.
Kai už vaiką atsakingas asmuo yra tėvų / įstatyminių atstovų įgaliotas kitas pilnametis asmuo šis sutikimas galioja tik šios dienos Vaiko (-ų) apsilankymui
Edukaciniame pramogų centre.

Vardas,
parašas
Vardas,pavardė,
pavardė,
parašas

VAIKŲ EDUKACINIO PRAMOGŲ CENTRO „CURIOCITY“ TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
1. Jei kontekstas nereikalauja kitokio interpretavimo, žodžiai ir išsireiškimai, kai jie rašomi iš didžiosios raidės, šiose Taisyklėse turi šias reikšmes:

Centro darbuotojas
Edukacinis pramogų centras
Lankytojas
Operatorius
Paslaugos
Taisyklės
Vaikas
Už vaiką atsakingas asmuo

Edukacinio pramogų centro administratoriai, veiklų koordinatoriai, renginių / švenčių vedėjai ir kiti Edukacinio pramogų centro darbuotojai;
tai 1 500 kv. m dydžio vaikų Edukacinis pramogų centras „CURIOCITY – miestas smalsiems vaikams“, skirtas vaikams nuo 1 iki 13 metų amžiaus,
kuris įsikūręs prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“, esančiame Islandijos pl. 32, Kaunas;
kiekvienas Edukaciniame pramogų centre esantis asmuo, kuris Operatoriaus nustatyta tvarka lankosi Edukaciniame pramogų centre;
UAB „Educatus“, adresas Islandijos pl. 32, Kaunas, į. k. 304496988, PVM mok. kodas LT100010845614;
Edukaciniame pramogų centre teikiamos vaikų (nuo 1 iki 13 metų) veiklų ir pramogų organizavimo paslaugos bei kitos su tuo susijusios paslaugos.
Šios Edukacinio pramogų centro taisyklės su visais jos priedais bei vėlesniais pakeitimais ir papildymais;
Nepilnametis asmuo;
Vaiko tėvas (-i), kiti vaiko įstatyminiai (-is) atstovai (-s) ar vaiko tėvų, kitų vaiko įstatyminių atstovų įgaliotas (-i) pilnametis (-čiai) lydintis (-ys)
asmuo (giminaitis, draugas, mokyklos mokytojas, darželio auklėtojas ir pan.).

Jei kitaip nereikalauja kontekstas, žodžiai, pavartoti šiose Taisyklėse vienaskaita, reiškia ir daugiskaitą, ir atvirkščiai.
2. Šios Taisyklės nustato pagrindinius Edukacinio pramogų centro vidaus tvarkos reikalavimus, Lankytojų aptarnavimo bei buvimo jame tvarką ir kitus su Edukacinio pramogų centro
veikla susijusius reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti darnią, saugią bei koordinuotą Edukacinio pramogų centro veiklą ir kiekvieno Lankytojo gerą nuotaiką bei pasitenkinimą
teikiamomis Edukacinio pramogų centro paslaugomis.
3. Esant poreikiui, Operatorius turi teisę priimti individualius nurodymus ir / ar nuostatus Lankytojui tam, kad užtikrintų tinkamą Edukacinio pramogų centro vidaus tvarką, įskaitant,
bet neapsiribojant saugumą bei tvarką esant ypatingomis situacijomis.
4. Šių Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems Lankytojams. Kiekvienas Edukacinio pramogų centro lankytojas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių nustatytų reikalavimų.
5. Operatorius turi teisę keisti ar papildyti šias Taisykles, paslaugų kainas, darbo laiką ar, esant būtinumui, uždaryti Edukacinį pramogų centrą be išankstinio perspėjimo.

Vardas,
pavardė,irparašas
Susipažinau
sutinku, vardas, pavardė, parašas

SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS
(data)
Pažymėkite varnele, ar sutinkate, kad Jūsų pateikti asmens duomenys (el. p. adresas ir/ar mob. tel. Nr.) 2 (dvejus) metus nuo šio sutikimo pateikimo dienos būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros
tikslu ir jeigu norite gauti Edukacinio pramogų centro „CurioCity“ naujausią informaciją, specialius pasiūlymus, naujienas apie teikiamas paslaugas, vykdomas veiklas ir pramogas bei kitą
reklaminę medžiagą, kuri taip pat gali būti susijusi su trečiosiomis šalimis, „CurioCity“ nuomininkais, paslaugų ir prekių gavėjais bei tiekėjais.
Sutinku gauti pranešimus šiuo el. paštu
Sutinku gauti pranešimus šiuo telefono numeriu
Vardas,
parašas
Vardas,pavardė,
pavardė,
parašas

INFORMACIJA APIE FIZINIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

1. Duomenų valdytojas (Mes): UAB „Educatus“, imonės kodas 304496988, buveines adresas Islandijos pl. 32, Kaunas, mob. tel. Nr.: 8 688 33202, el. p. adresas: info@educatus.lt;
2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@balticred.com, tel. Nr. 8 37 239 017;
3. Jūsų elektroninį paštą, telefono numerį naudojame Jūsų rašytinio sutikimo pagrindu Edukacinio pramogų centro „CurioCity“ tiesioginės rinkodaros tikslais, teisinis asmens duomenų
tvarkymo pagrindas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas.
4. Tvarkomus fizinio asmens duomenis be atskiro fizinio asmens sutikimo galime pateikti teisėsaugos, teisminėms ir ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų ar kitais teises aktų
numatytais atvejais.
5. Mes taip pat naudojamės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui trečiųjų asmenų teikiamais serveriais, dokumentų saugojimo, rinkodaros paslaugomis), kurių tinkamam
suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų. Tokiais atvejais Mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikosi konfidencialumo bei asmens duomenų
apsaugos užtikrinimo pareigų.
6. Pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome 2 metus nuo Jūsų sutikimo tokiam tvarkymui pateikimo dienos. Pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba Jums
sutikimą atšaukus, Jūsų asmens duomenis saugosime dar 2 metus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 27 straipsniu, jeigu asmens duomenų
nėra būtina saugoti ilgiau kitu nustatytu asmens duomenų tvarkymo pagrindu.
7. Duomenų subjektas turi šias teises: teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti netikslius savo asmens duomenis, teisę gauti ar perduoti
kitai įmonei savo asmens duomenis - vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą (ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis Jūsų sutikimu arba pasirašius
sutartį), teisę kreiptis į Mus su prašymu, kad fizinio asmens duomenys būtų ištrinti (kai tam yra teises aktuose numatytas teisinis pagrindas), teisę kreiptis į Mus su prašymu, kad būtų
apribotas duomenų tvarkymas (kai tam yra teisės aktuose numatytas teisinis pagrindas), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu (kai tam yra teises aktuose numatytas teisinis pagrindas ir kai
duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu), teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (sutikimo
atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo jau atliktam asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms). Duomenų subjektas, norėdamas įgyvendinti šiame punkte
numatytas savo teises, gali kreiptis raštu į Edukacinį pramogų centrą, adresu Islandijos pl. 32, Kaunas, arba elektroniniu paštu, pateikdamas kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą
prašymą, adresu info@educatus.lt, taip pat aukščiau nurodytais duomenų apsaugos pareigūno kontaktais.
8. Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teises aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).
9. Su edukacinio pramogų centro „CurioCity“ privatumo politika galite susipažinti adresu https://curiocity.lt/privatumo-politika/

