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(Pra5ymo leisti susipaZinti su asmens duomenimis forma)

P anev eLio muzikos mokyklos direktoriui

(duomenq subjekto vardas, pavarde)

(adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys (telefono ry5io numeris ar el. pa5to adresas (nurodoma

parei Skej ui pageidauj ant)

(atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu pra5yrn4pateikia duomenq subjekto atstovas)

PRASYMAS LEISTI SUSIPAZINTI SU ASMENS DUOMENIMIS

data

PaneveZys

2016 m. balandlio 27 d. Europos 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 susipaZinti su asmens duomenimis.

Si d1,omenq subjekto pra5ymo forma yra skirta padeti istaigai, kaip duomenq valdytojui, surasti Jlsq

asmens duomenis. Informacija, kaip [staiga tvarko Jlsq asmens duomenis, bus pateikta Jums ne veliau

kaip 30 kalendoriniq dienq nuo J[sq ra5ti5kai pateikto pra5y.rno. Sis terminas gali buti pratqstas ne

ilgiau kaip dar 2 mdnesiams, atsiZvelgiant i pra5ymo sud6tingume bei skaidiq. Bet kokiu atveju apie

termino pratqsim4bei tokio pratEsimo prieZastis Jums bus prane5ta atskiru prane5imu.

Kad padetumdte mums efektyviai atsakyti i J[sq paklausim4 pra5ome [staigai pateikti toliau

nurodyt4 informacij 4 ra5tu.

Pra5au leisti man susipaZinti su lstaigoje tvarkomais mano asmens duomenimis:

n kokie mano asmens duomenys tvarkomi;

n kokiu tikslu tvarkomi mano asmens duomenys;



kiek laiko saugomi mano asmens duomenys;

duomenq tvarkytojrl kuriems buvo teikiami mano asmens duomenys, kategorijos;

pra5omq pateikti duomenq laikotarpis nuo

v aizdo ira5o duomenimis ;

Yaizdo duomenq [ra5ymo apytiksle data, laikas, vieta, kur buvo uZfiksuotas vaizdas ir kd.

aplinkybes:

! kita informacija (t"ig., pageidaujate susipaZinti su konkrediomis asmens duomenq

kategorijomis, kur:ias tvarko istaiga, arba konkrediais tikslais tvarkomais asmens duomenimis, pra5ome

nulodyti tokiq asmens duomenq kategorijas arba tikslus bei kitq informacij4 su kuria norite susipaZinti.

Tokiu atveju Jlsq pra5ymo nagrinejimas bus operatyvesnis):

Atsakymq pagal pra5ymq pageidauju gauti:

n elektroniniu paStu adresu.

n registruotu pa5tu adresu

n asmeni5kai atsiimant istaigoje
Patvirtinu, kad pirmiau nurodyti ya visi asmens duomenys, kuriuos pra5au pateikti.

Pasira5ydamas 5i pra5ym4 patvirtinu, kad man yra Linoma, jog ui, nepagristus, neproporcingus bei

pasikartojandius pra5ymus istaiga turi teisq: (l) imti pagr[stq mokesti, susijusi su pra5ymo nagrinejimu;
(2) atsisakli imtis veiksmq pagal pra5ym4.

tJLpildvta ir pasira5l4 formq pra5ome siqsti mokykla@.panmm.lt arba paStu Siuo adresu

Vilniaus g.2,PaneveZys. Pra5ynnai, pateikti elektroniniu pa5tu, turi bflti pasira5yti elektroniniu para5u.

Pateikiant pra5ym4 pa5tu ar per pasiuntinl kartu reikia pateikti asmens tapatybq patvirtinandio dokumento

kopUA patvirtint4notaro, ar Sio dokumento koprj4 patvirtint4kita teises aktq nustatyta tvarka.

Esu supaZindintas, kad detalesnq infonnacrj4 apie rnano asmens duomenq tvarkym4 galiu rasti

tinklapyj e: www.panmm. lt

Vardas, pavarde:

ParaSas:

Data:
I Asmuo pateike tapatybE patvirtinantl dokumentq ir (ar) atstovavimq liudijanti dokumentq

(pildoma, kai pra5ymas pateikiamas tiesiogiai).

iki

([staigos darbuotojo vardas, pavarde, para5as)

n

tr


