
 
 

__________________________________________________________________ 
 

(asmens vardas ir pavardė, asmens kodas) 

________________________________________________________ 
 (gyv. adresas, telefono numeris) 

 
 
VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ 

 
 

 
 

SUTIKIMAS  
DĖL ASMENS DUOMENŲ TIKRINIMO IR TVARKYMO 

 
________________ 

(data) 

_________________ 
(vieta) 

 
 

Aš, __________________________________________,  

                              (vardas ir pavardė)  

sutinku, kad VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“ tikrintų ir/ar tvarkytų mano 
asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. 
  
 
Sutinku, kad savo asmeninius duomenis suteikti šiais tiksliais: 

 
        Apklausų, tyrimų, anketų, mokslinių tyrimų darbų tikslu, rinkodaros ir paslaugų kokybės 
gerinimo tikslais; 
        
        Viešų renginių filmavimo/fotografavimo metu; 
 
        Vykstant laivybą Nemuno upe, Pagėgių sav. teritorijoje, kuri yra išorinė Europos sąjungos  
siena. 
 
 
        Reklamos tikslais 
 
        ____________________________________________________________________ 

(kita, įrašyti) 
Prašome pažymėti tinkamus teiginius (-nį). 
 
 

VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo ir verslo 
informacijos centras“  
Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo 
taisyklės 5 priedas 



 
Suprantu, kad turiu teisę atsisakyti nuo tokio duomenų tvarkymo, tokiu atveju suprantu, kad 
prarandu galimybę gauti apklausų bei mokslinių anketų informaciją. 
 

Esu informuotas (-a), kad galiu bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. 

Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
(toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir 
nustatyta tvarka turiu teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą; 2) 
susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti mano asmens 
duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant 
BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad 
būtų tvarkomi mano asmens duomenys.  
 
Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio 
tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius 
identifikatorius kaip: vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to 
fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 
Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata,  etnine kilme ir kt.  
 

Pareiškiu, kad šis sutikimas yra duotas laisva valia, suprantant tokio sutikimo davimo pasekmes. 

 
 

   _________________  _______________________ 

                      (parašas)             (vardas ir pavardė) 




