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Priedas Nr. 3

(Pra5ymo i5trinti istaigoje tvarkomus asmens duomenis forma)

PaneveZio muzikos mokyklos direktoriui

(duomenq subj ekto vardas, pavarde)

(adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys (telefono rySio numeris ar el. pa5to adresas (nurodoma

parei Skejui pageidauj ant)

(atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu pra5ymqpateikia duomenq subjekto atstovas)

PRASYMAS ISTRINTI TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS

data

PaneveZys

2016 m. balandZio 27 d. Ewopos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 20161679 del fiziniq

asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo

panaikinama Direktyva 95l46lEB suteikia teisq duomenq subjektui susipaZinus su asmens duomenimis

pra5yti duomenq valdytojo i5taisyti netikslius arba i5trinti neteisetai tvarkomus ar nebeaktualius asmens

duomenis ar apriboti su duomenq subjektu susijusiq asmens duomenq tvarkym4 arba nesutikti su tokiu

tvarkymu. Si duomenq subjekto pra5ymo forma yra skirta padeti [staigai, kaip duomenq valdyojui,

surasti J[sq asmens duomenis ir juos i5trinti. Gavusi J[sq pra5ymq istaiga nedelsdama, bet ne veliau

kaip per 10 darto dienq nuo pra5ymo gavimo dienos atliks pra5yano ivertinim4 siekdama nustatyti, ar

Jlsq pateiktas praBymas gali btti tenkinamas. Jeigu bus nustatyta, kad J[sq praSymas yra pagr[stas,

tuomet J[sq pra5ymas bus nedelsiant igyvendintas ir Jls bflsite apie tai infotmuotas.

Kad padetumdte mums efektyviai igyvendinti Jflstl pra5ym4 pra5ome [staigai pateikti toliau

nurodyt4 informacij4.

Pra5au i5trinti toliau nurodomus ir flstaigoje tvarkomus mano asmens duomenis (nurodyti

pageidauj amus i5trinti asmens duomenis):



Pra5ymo i5trinti asmens duomenis prieZastis:

tr asmens duomenys nebera reikalingi, kad bttqpasiekti tikslai, del kuriq Sie duomenys buvo

renkami ar kitaip tvarkomi;
o duomenq subjektas atSaukia sutikimq pagal kurf buvo grindZiamas duomenq tvarkymas, ir

nera jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

tr asmens duomenys buvo tvarkomi neteisetai;

tr asmens duomenys turi blti i5trinti laikantis Europos Sqjungos arba nacionalineje teiseje

nustatytos teisines prievoles.

Pra5ome i5samiai argumentuoti, koddl asmens duomenys turi blti i5trinti

Atsakym4 pagal pra5ymq pageidauju gauti:

n elektroniniu pa5tu adresu

n registruotu pa5tu adresu

r asmeni5kai atsiimant istaigoje
Esu supaZindintas, kad mano praSymas negali bflti tenkinamas, kai duomenq tvarkymas

yra grindiiamas:

. Europos Sqjungos ir Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatytq reikalavimq

vYkdl, nu;

archyvavimo tikslais vie5ojo intereso labui;

Patvirlinu, kad pirmiau nurodyi yra visi asmens duomenys, kuriuos pra5au i5trinti.

Pasiralydamas 5i pra5ym4 patvirtinu, kad man yra Linoma, jog uL. nepagr[stus, neproporcingus bei

pasikartojandius pra5ymus istaiga turi teisq: (1) imti pagrist4mokesti, susijusi su pra5ymo nagrinejimu;

(2) atsisaky'ti imtis veiksmq pagal praSym4.

Uzpildyta ir pasira5ytq formq praSome siqsti mokykla(Epanmm.lt arba paStu adresu: Vilniaus

g. 2, PaneveZys, pateikti elektroniniu paStu, turi blti pasira5yti elektroniniu para5u. Pateikiant pra5ym4

paStu ar per pasiuntin! kartu reikia pateikti asmens tapatybEpatvirtinandio dokumento kopij4 patvirtint4

notaro, ar Sio dokumento kopij4 patvirtint4kita teises aktqnustatytafliarka.

Esu supaZindintas, kad detalesnq informacij4 apie mano asmens duomenq tvarkym4 galiu rasti

www.panmm.lt.



Vardas, pavarde:

ParaSas:

Data:

r Asmuo pateike tapatybq patvirtinanti dokumentq ir (ar) atstovavim4liudijant[ dokument4.

(pildoma, kai praS1.mas pateiki amas tiesio giai istai goj e).

(istaigos darbuotojo vardas, pavardd, paraSas)


