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P R A Š Y M A S 
Sudaryti duomenų teikimo sutartį 

202__-____-____ 

Prašome sudaryti sutartį dėl duomenų teikimo su žemiau lentelėje nurodytu juridiniu asmeniu: 

Juridinio asmens pavadinimas  

Juridinio asmens kodas  

Kontaktinio asmens vardas, pavardė  

Kontaktinio asmens telefono numeris  

Kontaktinio asmens el. pašto adresas  

Prašome teikti žemiau lentelėje nurodytus duomenis: 

Registras ar informacinė sistema, kurio (-
ios) duomenis pageidaujama gauti 

 

Duomenų apimtis (-ys) 

 
 

 

Duomenų teikimo būdas (pvz.: per išorinę 

vartotojų sistemą, sistema-sistema būdu, 
kita) 

 

Duomenys bus naudojami šiais tikslais:  

Eil. 
Nr. 

Aiškiai apibrėžtas (tikslus/neabstraktus) duomenų naudojimo tikslas (jei duomenys bus naudojami 
daugiau nei vienu tikslu, prašome nurodyti visus duomenų naudojimo tikslus) 

1.   

2.   

3.   

Duomenys bus gaunami ir tvarkomi vadovaujantis šiais norminiais teisės aktais: 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies punktas (pasirinkti bent vieną) 

a) ☐ b) ☐ c) ☐ 

d) ☐ e) ☐ f) ☐ 

Jei prašoma teikti specialių kategorijų asmens duomenis (kaip apibrėžta Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento 9 straipsnio 1 dalyje) 9 straipsnio 2 dalies punktas (pasirinkti bent vieną) 
a) ☐ b) ☐ c) ☐ 

d) ☐ e) ☐ f) ☐ 

g) ☐ h) ☐ i) ☐ 

Eil. 
Nr. 

Kiti Lietuvos Respublikos ar Europos sąjungos teisės aktai (pavadinimas, straipsnio, dalies, punkto 
papunkčio ir t.t. Nr.) 

1.   

2.   

3.   

 

Duomenis bus naudojami vykdant veiklą, kuria užsiimti gali tik asmenys, turintys specialiąją kvalifikaciją ir 
turintys šią kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus:* 

Įmonės darbuotojo, turinčio specialiąją 

kvalifikaciją, vardas, pavardė 

Pažymėjimo ar kito kvalifikacinio 

dokumento pavadinimas (veiklos 
pavadinimas) 

Išdavimo data Numeris 

    

    
*Pildoma, tik tuo atveju, jei veiklą, kurią vykdant bus naudojami duomenys, vykdyti gali tik specialiąją kvalifikaciją turintys asmenys ir 
teisė tokią veiklą vykdyti pagrindžiama išduotu pažymėjimu ar kitu kvalifikaciją įrodančiu dokumentu (pvz. matininko, geomatininko 
pažymėjimas ir pan.) 

 

mailto:versloklientai@registrucentras.lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT


 

Papildoma informacija ir duomenys 

Kita informacija, galinti turėti įtakos vertinant parašymą pateikusio Juridinio asmens teisę gauti prašomus 
duomenis Prašyme nurodytu tikslu ir teisiniais pagrindais  (pvz.: teisėto intereso pagrindimas, kiti 
paaiškinimai ir pan.) 
 

 
 

     

pasirašančio asmens pareigos  parašas  vardas, pavardė 

 


