Duomenq subjekto teisių gyvendinimo
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijojt
tvarkos aprago
priedas
PraKymo jgyvendinti duomenq subjekto teisę (-es)forma
(duomenti subjekto vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, kiti duomenys duomenu subjekto tapatybei nustatyti)
(duomenu subjekto kontaktiniai duomenys ryšini palailcyti (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas)
(atstovo vardas, pavardė, jeigu prašymą pateikia duomenq subjekto atstovas)
(atstovo kontaktiniai duomenys ryšini palailcyti (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas)
(atstovavimo pagrindas (igaliojimus patvirtinanšio dokumento data ir numeris)I

Lieblyos Respublikos
energetikos ministerijai

PRASYNIAS
DĖL DUOMENI]SUBJEKTO TEISĖS

fGYVENDININIO

(data)
(vieta)

1. Pragau jgyvendinti gią (gias) mane, kaip duomenų subjekto, teisę (-es)
(tinkamq langelj pažymekite x):
E
O
O
O
O
O
Li
O

Teisę gauti informaciją apie duomentj tvarkymą
Teisę susipalinti su duomenimis
Teisę reikalauti igtaisyti duomenis
Teisę reikalauti igtrinti duomenis („teisę būti pamirgtam")
Teisę apriboti duomentj tvarkymą
Teisę j duomenq perkeliamumą
Teisę nesutilcti su duomerni tvarkymu
Teisę reikalauti, kad nebūtti taikomas tik automatizuotu duomeng tvarkymu, jskaitant
profiliavimą, grindžiamas sprendimas

2. Nurodykite, ko konkrečiai pragote, ir pateikite kuo daugiau informacijos, kuri leistq
tinkamai jgrendinti Jest! teisę (-es) (pavyzdžiut jeigu norite gauti asmens duomeny kopijq,
nurodykite, kokiy konkrečiai duomeny kopijq 0,avyzdžiui, 2018 in. x men. x d. elektroninio pagto laigko
Jeigu prašymą pateikia duomenu subjekto atstovas, kartu turi būti pridedamas atstovo igaliojirnus patvirtinantis
dolcumentas.

2
kopiją, 2018 m. x men. x ci vaizdo kaki(x vat x min. — x vat x min.)pageidaujate gauti;jeigu norite
dtaisyti duomenis, nurodykite, kokie konkrečiai ilasy asmens duomenys yra netikslūs; jeigu
nesutinkate, /cad būty tvarkomi Jaw asmens duomenys, pateilcite argumentus, kuriais grindžiate savo
nesutikimą, ir nurodykite, del /curio konkretaus duomeny tvarkymo nesutinkate;jeigu kreipiates del
teisės duomeny perkeliamumą igyvendinimo, nurodykite, kokius duomenis norite perkelti, taip pat ar
pageidaujatejuos perkelti savo
ar kitam duomeny valdytojui (nurodykite kokiam):

PRIDEDAMA2:
1.
2.
3.
4.

(paragas)

2 Jeigu

(vardas, pavardė)

pragymas siunčiamas pagtu, prie pragyrno pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta
notaro ar kita teisės aktą nustatyta tvarka.
Jeigu kreipiamasi dėl netikslią duomeną igtaisymo, kai jmanoma, pateikiamos tikslius duomenis patvirtinančią dokumentą
kopijos; siunčiamos pagtu kopijos turi bad patvirtintos notaro ar kita teisės aktą nustatyta tvarka.
Jeigu duomeną subjekto asmens duomenys (vardas, pavardė) yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentą, patvirtinančią
gig duomeną pasikeitimą, kopijos; siunčiamos pagtu kopijos turi bati patvirtintos notaro ar kita teisės alctą nustatyta tvarka.

