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Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymo forma

I.

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ

UAB Renti, įmonės kodas: 305653232, registracijos adresas: Laisvės pr. 10A, LT-04215,Vilnius
II.

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ SUBJEKTĄ

Vardas, pavardė1:
Gimimo data
Kontaktinis adresas:
Kontaktinio telefono numeris:
Kontaktinis el. pašto adresas:
Papildoma informacija Jūsų tapatybei
nustatyti (jei reikia)2
III.

INFORMACIJA APIE ATSTOVĄ (JEIGU PRAŠYMĄ PATEIKIA KITAS ASMUO)

Vardas, pavardė:
Kontaktinis adresas:
Kontaktinio telefono numeris:
Kontaktinis el. pašto adresas:

Jeigu pasikeitė vardas, pavardė, kartu pateikiamos dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; jeigu jos siunčiamos
paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
2
Jeigu prašymas pateikiamas paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu
arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
1

Kokiais teisiniais pagrindais atstovaujate
duomenų subjektą (pvz., esate vienas iš
tėvų, advokatas, globėjas ar pan.):
Aprašykite dokumentą, patvirtinantį Jūsų
teisę atstovauti duomenų subjektą, ir
pridėkite kopiją arba originalą prie šio
prašymo:
IV.

BŪDAS, KURIUO PAGEIDAUJATE GAUTI ATSAKYMĄ

Asmeniškai (Valdytojo klientų aptarnavimo
skyriuje):
El. paštu:
Paštu:
V. DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ESMĖ:
NORIU SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS
Nurodykite, asmens duomenis su kuriais
norite susipažinti
Nurodykite statusą dėl kurio bendrovė
galėtų tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pvz.,
darbuotojas, kandidatas, klientas, kliento
atstovas, lankytojas ir pan.)
Jei norite susipažinti su asmens
duomenimis, kurie yra nuotraukose ar
vaizdo įrašuose, nurodykite papildomus
duomenis pagal kuriuos jus būtų galima
atpažinti (pvz., pridėkite nuotrauką,
apibūdinkite savo išorinę išvaizdą arba
drabužius atitinkamoje vietoje ir pan.)
Jei norite susipažinti su asmens
duomenimis, kurie yra vaizdo įrašuose,
nurodykite datą ir apytikslį laiką, kada
galėjote atsirasti vaizdo stebėjimo įrašuose
NORIU GAUTI INFORMACIJĄ APIE MANO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Nurodykite asmens duomenis, apie kuriuos
norėtumėte gauti informaciją

Pažymėkite Jus dominančią informaciją:

□

Tvarkymo tikslai;

□

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos;

□

Asmens duomenų gavėjai su kuriais asmens
duomenimis yra dalijamasi (kuriems yra
atskleidžiami) arba kuriuos ketinama atskleisti

ar jų kategorijos;

□

Asmens duomenų laikymo (saugojimo)
laikotarpis arba saugojimo laikotarpio
nustatymo kriterijai;

□

Informacija apie duomenų subjekto galimybes
pasinaudoti savo teisėmis, įskaitant teisę į
duomenų ištaisymą ar pašalinimą bei
duomenų tvarkymo apribojimą ir teisę
prieštarauti tvarkymui;

□

Informacija apie teisę pateikti skundą
priežiūros institucijai;

□

Informacija apie šaltinius iš kurių renkami
asmens duomenys;

□

Informacija apie automatizuotą sprendimų
priėmimą (jei vyksta), logiką, kuria jis
paremtas bei numatomą poveikį.

NORIU IŠTAISYTI SAVO ASMENS DUOMENIS
Nurodykite, asmens duomenis, kuriuos
pageidaujate ištaisyti:
Nurodykite asmens duomenų ištaisymo
priežastis:
Nurodykite kaip atrodys asmens duomenys
po ištaisymo:
NORIU IŠTRINTI SAVO ASMENS DUOMENIS
Nurodykite, asmens duomenis kuriuos
pageidaujate ištrinti:
Nurodykite asmens duomenų ištrynimo
priežastis:
NORIU APRIBOTI MANO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ3
Nurodykite asmens duomenis, kurių
tvarkymą norėtumėte apriboti:
NORIU PASINAUDOTI TEISE Į ASMENS DUOMENŲ PERKĖLIMĄ4

Informuojame, kad duomenų tvarkymas bus automatiškai apribotas šiais atvejais:
― jei taip pat yra ginčijamas asmens duomenų tikslumas (tuo laikotarpiu kol tikslumas yra tikrinamas);
― jei prieštaravote Valdytojo teisėtų interesų reikšmingumui ir jų viršenybei Jūsų teisėtų interesų atžvilgiu (tuo laikotarpiu kol
Valdytojas įvertina argumentus ir iš naujo [vertina interesų pusiausvyrą).
4
Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau - BDAR) teisė į asmens duomenų perkėlimą yra taikoma tik su duomenų
subjektu susijusiems asmens duomenimis, kurie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kurių tvarkymas yra paremtas
duomenų subjekto sutikimu ir (arba) paremtas su duomenų subjektu sudarytos sutarties vykdymu.
3

Nurodykite priemones, kuriomis
pageidaujate gauti informaciją, kurią galima
perkelti (pvz., išsaugant informaciją Jūsų
pateiktoje informacinėje laikmenoje (CD,
USB), persiunčiant el. paštu):
Jei norite, kad duomenys būtų perduodami
kitam valdytojui, nurodykite gavėjo
informaciją (įmonės pavadinimas,
registracijos
Nr., registracijos adresas, el. pašto adresas,
kuriuo reikia siųsti informaciją):
NESUTINKU SU MANO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU
Nurodykite su kokiu asmens duomenų
tvarkymu nesutinkate:
NORIU, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, ĮSKAITANT
PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS
Nurodykite sprendimą, kuris turėtų būti
peržiūrėtas žmogaus

Data:
Parašas:
VI.

INFORMACIJA APIE PRAŠYMO NAGRINĖJIMO BŪSENĄ (vidiniam naudojimui):

Valdytojo atsakingo darbuotojo vardas,
pavardė, pareigos:
Atliktų veiksmų aprašymas:
Atsakymo išsiuntimo laikas:
Problemos sprendimo būsena:
Parašas:

