
 

Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo  

Globos namuose „Užuovėja“ tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

 

 

(Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma) 

 

________________________________________________________________________________ 

(Duomenų subjekto vardas, pavardė) 

 

________________________________________________________________________________ 

Adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ar el. pašto adresas, nurodomi pareiškėjui 

pageidaujant) 

 

________________________________________________________________________________ 

(Atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas)1 

 

 

Globos namams „Užuovėja“ 

(užpildytą formą išsiųsti elektroniniu paštu info@uzuoveja.lt, asmeniškai pristatyti arba išsiųsti registruotu laišku adresu 

Palydovo g. 29A, LT-11107 Vilnius) 

 

 

PRAŠYMAS 

ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES) 

______________ 

(Data) 

 

________________ 

(Vieta) 

 

Vadovaudamasis Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Globos namuose “Užuovėja“ tvarkos aprašu, prašau 

įgyvendinti šią (šias) mano (mano atstovaujamo) duomenų subjekto teisę (-es) (tinkamą langelį pažymėti): 

o teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą 

o teisę susipažinti su duomenimis 

o teisę reikalauti ištaisyti duomenis 

o teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) 

o teisę apriboti duomenų tvarkymą 

o teisę į duomenų perkeliamumą 

o teisę nesutikti su duomenų tvarkymu 

o teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas 

sprendimas 

 

Papildoma informacija (pateikite, kiek įmanoma daugiau informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teises): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

                                                      
1
 Jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas, kartu turi būti pridedamas atstovo įgaliojimus patvirtinantis 

dokumentas. 



 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 (jeigu norite gauti asmens duomenų kopiją, nurodykite, kokių konkrečiai duomenų, jeigu ištaisyti duomenis, nurodykite, 

kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs; argumentus, kuriais grindžiate savo nesutikimą su Jūsų asmens 

duomenų tvarkymu; ar pageidaujate duomenis perkelti į savo įrenginį ar kitam duomenų valdytojui, jeigu pastarajam, 

nurodykite kokiam, ir pan.) 

 

PRIDEDAMI DOKUMENTAI
2
: 

1. ____________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________ 

(Parašas) 

 

 

 

 

 
 

                                                      
2
 Pateikdamas prašymą, privalote patvirtinti savo tapatybę: 

1. Jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Globos namų “Užuovėja“ darbuotojui, duomenų subjektas privalo pateikti 

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

2. Jeigu prašymas yra siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta 

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 

3. jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu 

parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuotas 

elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. 

4. Jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas, kartu turi būti pridedamas atstovo įgaliojimus patvirtinantis 

dokumentas. 

Jeigu kreipiamasi dėl netikslių duomenų ištaisymo, pateikiamos tikslius duomenis patvirtinančių dokumentų įstatymų 

nustatyta tvarka patvirtintos kopijos. 

Jeigu asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų, patvirtinančių šių 

duomenų pasikeitimą, įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos. 


