
 

 

 

Asmens duomenų tvarkymo              

Kupiškio r. VVG taisyklių  

        2 priedas 
 

(Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma) 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

20__ m.___________________ __ d. 

Nr. 

__________________ 

(vieta) 

 

Aš,__________________________________________________________________, 
(asmens vardas, pavardė/ pavadinimas, gimimo data/ įmonės kodas) 

sutinku ir esu informuotas (-a), kad: 

1. Kupiškio rajono vietos veiklos grupė (toliau – Kupiškio r. VVG) gautų ir tvarkytų 

žemiau išvardintus mano asmens duomenis (pildo duomenų subjektas)
1
: 

pavyzdžiui, vardas ir pavardė:   

   

   

  

2. Aukščiau išvardinti asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais
2
: 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Su aukščiau išvardintais asmens duomenimis būtų atliekami šie tvarkymo veiksmai
3
: 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Asmens duomenys būtų perduoti ______________________
4
. Duomenų gavėjai tokius 

asmens duomenis tvarkytų šiame sutikime nurodytais tikslais. 

5. Kupiškio r. VVG duomenis tvarkys teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikydamasi teisės 

aktų nustatytų reikalavimų, tik šiame sutikime nustatytais tikslais, taip pat užtikrindama duomenų 

saugumą, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenims apsaugoti nuo 

neteisėto sunaikinimo ar (ir) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto 

tvarkymo. 

6. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, tvarkomiems pagal šį sutikimą, prašome pranešti 

apie tai Kupiškio r. VVG. 

7. Sutikimo galiojimo terminas – ____________. 

8. Informacija, susijusi su mano duomenų tvarkymu šio sutikimo pagrindu,  vadovaujantis 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

                                                 
1
 Šiame punkte pateikiamas konkretus minimalus duomenų sąrašas, kuris yra reikalingas konkrečiam duomenų 

tvarkymo šio sutikimo pagrindu tikslui (-ams), numatytiems NMA Asmens duomenų tvarkymo įrašų registre, pasiekti. 
2
 Šiame punkte pateikiami konkretūs tikslai, kuriais NMA naudos asmens duomenis šio sutikimo pagrindu, pavyzdžiui, 

mokumo bei finansinės rizikos vertinimo bei esamo (būsimo) įsiskolinimo valdymo tikslais. 
3
 Šiame punkte pateikiama, kokie konkretūs veiksmai bus atliekami su 1 punkte nurodytais duomenimis juos tvarkant 2 

punkte nurodytais tikslais, pavyzdžiui, duomenų vertinimas ir analizavimas. 
4
 Šiame punkte įvardijami duomenų gavėjai, kuriems šio sutikimo pagrindu būtų perduodami duomenys. 



2 

 

 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas) 13 straipsniu, yra ši: 

8.1. Duomenų valdytojas – Kupiškio r. VVG, buveinės adresas: Gedimino g. 27, Kupiškis,   

el. pašto adresas neringa.antasava@gmail.com; 

8.2. Duomenų tvarkymo tikslai – šiame sutikime nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi 

tik tuo tikslu, dėl kurio 2 punkte duotas sutikimas; 

8.3. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – šiame sutikime nurodytų Jūsų asmens 

duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra šis sutikimas; 

8.4. Asmens duomenų gavėjai – šiame sutikime nurodyti Jūsų asmens duomenys gali būti 

perduoti
5
: 

8.4.1. 4 punkte nurodytiems duomenų gavėjams; 

8.4.2. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas 

(informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų 

kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia 

apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo 

administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas); 

8.4.3. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą 

nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.); 

8.4.4. kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo; 

8.4.5. jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos ekonominės erdvės 

valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik Komisijos 

sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintoms valstybėms arba tik valstybėms, 

kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 straipsnio 2 dalyje ar 3 dalyje, 

49 straipsnio 1 dalyje nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti 

8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytais kontaktais. 

8.5. Duomenų subjektų teisės. Teisė prašyti, kad būtų leista susipažinti su duomenimis ir 

juos ištaisyti arba ištrinti, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė nesutikti, kad duomenys būtų 

tvarkomi, taip pat teisė į duomenų perkeliamumą. Šias teises galiu įgyvendinti teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Kupiškio r. VVG turi būti pateikti raštu (įskaitant 

teikiamus elektroniniu formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens 

bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį 

dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei 

prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės 

aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento 

kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą 

patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu 

nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių. 

8.6. Teisė atšaukti sutikimą. Turiu teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimas 

nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, 

teisėtumui.  

8.7. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Šis sutikimas ir jame nurodyti Jūsų asmens 

duomenys yra saugomas trejus metus nuo sutikimo atšaukimo arba jo galiojimo termino pabaigos, 

arba nuo Kupiškior. VVG sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų sutikime nustatytais tikslais 

priėmimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti 

naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar 

baudžiamojoje byloje arba kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali 

būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai 

tampa nebereikalingi. 

                                                 
5
 Pasirinkti tinkamą variantą. 
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(vardas, pavardė)                     (parašas) 


