Asmens duomenų
tvarkymo taisyklių
Priedas Nr. 3

UAB Craftsoft

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMAS (FORMA)
Jūs turite teisę prašyti suteikti informaciją apie Jūsų Asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome
savo Bendrovėje arba įgyvendinti kitas BDAR nustatytas teises. Jeigu pageidaujate mums pateikti
prašymą, užpildykite šią formą ir pateikite ją mums tokiu būdu, kad mes galėtume identifikuoti
prašymą pateikusio asmens tapatybę.
Prašymą teikdami paštu, jį siųskite:
UAB Craftsoft
Įmonės kodas 305543622
V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius
Lietuva

Prašymą teikdami el.paštu, jį siųskite:
El. Pastas: info@craftsoft.io .
Siunčiant prašymą temos eilutėje nurodykite "Duomenų subjekto prašymas". Jeigu prašymą
siųsite el. paštu, turite užtikrinti, kad bus galima patvirtinti Jūsų tapatybę (Prašymas turi būti
pasirašytas el. Parašu).
2. Duomenų subjekto gimimo
1. Duomenų subjekto vardas, pavardė
data

3. Duomenų subjekto adresas

4. Duomenų subjekto telefono numeris
Namų telefono numeris:

Mobilus telefono numeris:

5. Prašymo turinys:
prašymas susipažinti su Bendrovėje tvarkomais Duomenimis apie Duomenų
subjektą;

☐

prašymas ištaisyti netikslius Asmens Duomenis, kurie yra tvarkomi Bendrovėje;

☐

prašymas ištrinti bet kuriuos Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Bendrovėje;

☐

prašymas apriboti Asmens duomenų tvarkymą;

☐
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prašymas perkelti Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei;
prieštaravimas dėl Asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje, įskaitant tiesioginės
rinkodaros pranešimų siuntimą;
prieštaravimas dėl bet kokio automatinio sprendimo priėmimo dėl Duomenų
subjekto ar jo profiliavimo Bendrovėje;
bet kuris kitas prašymas ir (arba) skundas dėl bet kokio klausimo, susijusio su
Duomenų apsauga Įstaigoje.

☐
☐
☐

☐

Nurodykite savo prašymo detales:

6. Kad galėtume greičiau ir tiksliau nustatyti kokios informacijos Jūs pageidaujate, prašome kuo
detaliau nurodyti kokių duomenų Jūs pageidaujate (pvz. el. pašto susirašinėjimo kopijų nuo
<data> iki <data>). Jeigu iš Jūsų pateikto prašymo negalėsime nustatyti Jūsų prašomos
informacijos, labai tikėtina, kad negalėsime įvykdyti Jūsų prašymo.

7. Ar prašoma informacija turi būti siunčiama Duomenų subjektui ar jo/jos teisėtam atstovui?
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Duomenų subjektui ☐

Teisėtam atstovui ☐

Jei duomenys turi būti siunčiami teisėtam atstovui, privalote užpildyti prašymo 9 ir 10 skyrius.
8. Patvirtinu, kad aš esu Duomenų subjektas.
Vardas, pavardė: _______________________________________________________________
Data: ______________________________________________________________
Parašas: ____________________________________________________________________
Pateikiu savo asmens dokumento kopiją.
9. (Pildoma jeigu į 7 klausimą atsakėte “Teisėtam atstovui”) Duomenų subjektas (kurio
duomenų yra prašoma) turi pateikti rašytinį įgaliojimą duomenų pateikimui jo/jos teisėtam
atstovui.
Šiuo suteikiu savo įgaliojimą ________________________________________________ (įrašykite
teisėto atstovo vardą, pavardę) gauti mano prašomus Asmens duomenis. Duomenis prašau
teisėtam atstovui pateikti šiuo adresu: ________________________________________.
Vardas, pavardė:________________________________________________
Parašas: ___________________________________________________________
10. (Pildoma Duomenų subjekto teisėto atstovo) Aš patvirtinu, kad esu teisėtas įgaliotas
Duomenų subjekto atstovas.
Teisėto atstovo vardas, pavardė ir adresas, kuriuo turi būti siunčiami prašomi Duomenų subjekto
duomenys:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Vardas, pavardė: ________________________________________________________
Data: ___________________________________________________________________
Parašas: ____________________________________________________________________
Pateikiu tinkamai patvirtintą Duomenų subjekto įgaliojimą (patvirtintą kopiją).
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Mes imsimės visų priemonių, kad Jūsų prašymas būtų apdorotas per kuo įmanomai trumpesnį
laiko tarpą, 1 (vieno) mėnesio laikotarpyje. Tačiau, jeigu turėsite kokių klausimų, kol Jūsų
prašymas bus apdorojamas, nedvejodami kreipkitės į mus šiuo el. pašto adresu: info@craftsoft.io
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