(ASMENS VARDAS)
(PAVARDĖ)
(asmens kodas (gimimo data), identifikavimo tikslu)
(GYVENAMOJI VIETA)
(telefono numeris, el. pašto adresas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
PRAŠYMAS LEISTI SUSIPAŽINTI SU BYLA
ROIK
20____ - _____ -_____
Vilnius
Prašau leisti susipažinti su administracinio nusižengimo byla.
Susipažinimo tikslas: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ .
Duomenų, su kuriais norima susipažinti, apimtis: __________________________________
_____________________________________________________________________________ .
Pageidaujama susipažinimo su byla data ir laikas: __________________________________ .
Prašau leisti susipažinti su byloje esančiais kitų asmenų asmens duomenimis _________.
(įrašyti pageidauju ar nepageidauju)

Nurodyti susipažinimo su byloje esančiais kitų asmenų asmens duomenimis tikslą:
___________________________________________________________________________.
Nurodyti, kodėl siekiamiems tikslams pasiekti yra būtina susipažinti su byloje esančiais
kitų asmenų asmens duomenimis:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________ .
Nurodyti, kokius konkrečiai byloje esančius kitų asmenų asmens duomenis prašoma
atskleisti: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ .
Esu susipažinęs (-usi) su Susipažinimo su administracinio nusižengimo bylos medžiaga Vilniaus miesto
savivaldybės administracijoje taisyklėmis. Susipažindamas (-a) ir susipažinęs (-usi) su bylos medžiaga, įsipareigoju
laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir gerbti asmenų teisę į
duomenų apsaugą, ir duomenų netvarkyti kitais nei šiame prašyme nurodytais tikslais. Suprantu, kad už neteisėtą
asmens duomenų tvarkymą galiu būti traukiamas (-a) atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

(parašas)

(vardas, pavardė)

Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenų valdytojas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p.
savivaldybe@vilnius.lt).

Prašyme pateikti asmens duomenys tvarkomi siekiant nustatyti prašymus susipažinti su bylos medžiaga
pateikusių asmenų tapatybę ir užtikrinti galimybę tretiesiems asmenims kontroliuoti savo duomenų judėjimą. Taip pat
siekiant tinkamai įgyvendinti duomenų subjektų teisę žinoti, būti informuotiems apie jų duomenų gavėjus. Šių duomenų
rinkimo teisinis pagrindas įtvirtintas Susipažinimo su administracinio nusižengimo bylos medžiaga Vilniaus miesto
savivaldybės administracijoje taisyklėse bei Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punkte.
Jūsų duomenys Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje bus saugomi 5 metus. Duomenis pateikti privalote, nes
kitaip negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo.
Jūsų duomenys gali būti teikiami teisminėms institucijoms ir kitiems asmenims, turintiems teisę gauti šią
informaciją teisės aktų nustatyta tvarka.
Kreipdamasis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas teisės aktų nustatyta tvarka leistų susipažinti
su Jūsų asmens duomenimis, juos ištaisytų, ištrintų, perkeltų, apribotų jų tvarkymą, taip pat turite teisę pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius) ar pasikonsultuoti su asmens
duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt.

Su byla susipažinau
______________________________
(parašas)

____________________
(data)

Pildo susipažinimą su byla organizavęs darbuotojas:
Susipažinimo su byloje esančia medžiaga metu pažeidimai nustatyti ☐, nenustatyti ☐.
Aplinkybės_________________________________________________________________ .
Byla grąžinta
_____________________________
(susipažinimą organizavusio darbuotojo parašas)

____________________
(data)

