Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma
1. Duomenys apie informacijos prašantį asmenį
Vardas, pavardė: ____________________________________________________________
Adresas: __________________________________________________________________
Telefono numeris: __________________________________________________________
El. paštas: _________________________________________________________________
2. Ar Jūs duomenų subjektas, tai yra, asmuo, kurio duomenis tvarkome?
 TAIP
Jei Jūs esate duomenų subjektas, prašome pateikti kurį nors savo tapatybę patvirtinantį
dokumentą (pvz., vairuotojo pažymėjimą, gimimo liudijimą, asmens tapatybės kortelę (ar
vieno iš šių dokumentų kopiją) ir, jei būtina, voką su pašto ženklu ir adresu tapatybę
patvirtinančio dokumento kopijos sugrąžinimui. Taip pat prašome nurodyti savo ryšį su
Biudžetine įstaiga Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras:
 Aš esu buvęs/esamas darbuotojas
 Aš esu buvęs/esamas klientas
 Mano duomenis Įstaiga tvarko tiesioginės rinkodaros tikslais
 Aš esu buvęs/esamas kandidatas į darbo vietą
 Aš nesu nei vienas iš aukščiau nurodytų (prašome nurodyti detaliau, pvz. tiekėjas,
konsultantas ir t.t.) ____________________________________________________________
Prašome toliau pereiti prie 5 klausimo.
 NE
Ar Jūs veikiate duomenų subjekto vardu su jo rašytiniu įgaliojimu? Jei taip, tada
įgaliojimas turi būti pateiktas. Taip pat prašome nurodyti atstovaujamo duomenų subjekto
ryšį su Įstaiga:
 Duomenų subjektas yra buvęs/esamas darbuotojas
 Duomenų subjektas yra buvęs/esamas klientas
 Duomenų subjekto duomenis yra Įstaiga tvarko tiesioginės rinkodaros tikslais
 Duomenų subjektas yra buvęs/esamas kandidatas į darbo vietą
 Duomenų subjektas nėra nei vienas iš aukščiau nurodytų (prašome nurodyti
detaliau, pvz., tiekėjas, konsultantas ir t.t.) .) ________________________________________
Prašome toliau pereiti prie 3 ir 4 klausimų.
3. Duomenys apie duomenų subjektą (jei skiriasi nuo 1.)
Vardas, pavardė: ____________________________________________________________
Adresas: __________________________________________________________________
Telefono numeris: __________________________________________________________
El. paštas: _________________________________________________________________
4. Prašome paaiškinti savo santykį su duomenų subjektu, kuris suteikia teisę teikti jo
vardu šį prašymą
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Jei pageidaujate susipažinti tik su tam tikru (-ais) konkrečiais dokumentu (-ais),
pavyzdžiui, konkrečiu susirašinėjimu ar skyriaus aplanku ir/arba konkretaus
laikotarpio dokumentais, prašome tai nurodyti žemiau:
Dokumentas (-ai): ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Per kokį laikotarpį: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Deklaracija
Aš, _______________ , patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga.
Aš suprantu, kad Įstaigai gali reikėti patvirtinti mano arba mano atstovaujamo duomenų
subjekto tapatybę ir gali prireikti daugiau detalesnės informacijos tam, kad surastų bei
pateiktų teisingą informaciją.
Pasirašo: ___________________________________________
Data: ________________
Prašome grąžinti užpildytą formą atsakingam asmeniui:
Vyresnioji vadybininkė Inga Zaurakaitė, el. paštas: inga.zaurakaite@melc.lt
Dokumentai, kurie privalo būti pateikti su šiuo prašymu yra:
•

Jūsų tapatybę patvirtinantis dokumentas (ar jo kopija)

•

duomenų subjekto tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei prašymą teikia duomenų
subjekto atstovas, kaip nurodyta aukščiau)

•

duomenų subjekto sutikimo atskleisti informaciją trečiajam asmeniui įrodymai (jei
prašymą teikia duomenų subjekto atstovas, kaip nurodyta aukščiau)

•

kai to pageidauja duomenų subjektas ar jo įgaliotas atstovas, voką su pašto ženklu ir
adresu dokumentų, įrodančių tapatybę/įgaliojimus, kopijų sugrąžinimui

Prašome atkreipti dėmesį, kad Įstaiga pasilieka teisę užgožti ar pašalinti informaciją,
susijusią su kitais fiziniais asmenimis (pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15
str. 4 dalį).
Įstaigos vidaus naudojimui
Prašymas gautas: ___________________________________________________________
Prašymas išnagrinėtas: _______________________________________________________
Užrašai: __________________________________________________________________

