
_______________________________________________________ 
(Vardas, pavardė/ ūkio subjekto pavadinimas) 

 

___________________________________________________________________ 
(asmens/ ūkio subjekto, adresas, telefonas, el. p.)  

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai 

 

 

 

PRAŠYMAS 

 
________________ 

(Data) 

Šiauliai 

 

 

 

 Prašau kompensuoti patirtas išlaidas dėl ____________________________________________   
                                                                                                                     (naujas gatvės pavadinimas) 

 

gatvės  Nr. ______________      pavadinimo lentelės pakeitimo 
                        (namo Nr.) 

 

į _______________________________________________________ atsiskaitomąją sąskaitą  Nr.   
                         (gavėjo pavadinimas)  

 

L T                   

 

___________________________ banke. 

 

PRIDEDAMA. Sąskaita faktūra. 

 

 

 

 

      _______________________________ 

                  (vardas, pavardė, parašas) 

 

 



INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

 

Pasirašydamas (-a) šią formą patvirtinu, kad esu informuotas (-a), jog Šiaulių miesto 

savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 188771865, Vasario 16-

osios g. 62, Šiauliai, tvarkydama mano asmens duomenis veikia kaip duomenų valdytojas. 

Administracija mano asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir pagrindais: norėdama įvykdyti mano ar 

mano atstovaujamo asmens pateiktą prašymą, suteikti administracinę paslaugą ar vykdydama sutartį 

(arba siekdama imtis veiksmų mano prašymu prieš sudarant sutartį), kurios šalis aš esu ir (arba) kuriai 

aš atstovauju, ir (arba) dėl to, kad vykdo teisinę prievolę, kurią jai nustato teisės aktai. Suprantu, kad, 

jeigu nepateiksiu savo asmens duomenų, Administracija negalės įvykdyti mano prašymo, suteikti 

administracinės paslaugos ar įvykdyti teisės aktuose numatytų pareigų ar sutarties.  

 

Esu informuotas (-a), kad turiu šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo 

duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų 

tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba 

sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų 

tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą. Suprantu, kad mano teisės gali būti įgyvendintos tik 

nustačius mano tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus mano prašymo pagrįstumą. 

Daugiau apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu perskaityti Administracijos interneto svetainėje 

www.siauliai.lt skelbiamoje informacijoje apie privatumo politiką. 

 

Administracijos duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galiu kreiptis dėl savo duomenų subjekto 

teisių įgyvendinimo ir kitais klausimais – Salomėja Buškienė, tel. 8 (41) 596 229, el. p. 

duomenuapsauga@siauliai.lt. 

 

Administracija gali teikti mano asmens duomenis informacinių sistemų ir registrų valdytojams 

arba iš jų gauti duomenų tiek, kiek tai būtina mano prašymui įvykdyti, Administracijai pavestoms 

viešojo administravimo funkcijoms atlikti ar su manimi sudarytai sutarčiai vykdyti. 

 

Asmens duomenų saugojimo terminas yra toks, kaip nustatyta Administracijos Dokumentacijos 

plane. 

 

Esu informuotas (-a), kad Administracija gali teikti ir gauti mano asmens duomenis kitoms 

valstybės ar savivaldos institucijoms ar įstaigoms, paslaugų teikėjams tiek, kiek tai būtina mano 

prašymui įvykdyti, Administracijai pavestoms vietos valdžios funkcijoms atlikti ar sutarčiai, susijusiai 

su man teikiamomis paslaugomis, įvykdyti. 
 
 
 

–––––––––––––––                       ––––––––––––––––––––––––––– 
                                                       (parašas)          (vardas, pavardė) 

 


