
                                                                                                                                          
 
 

PRAŠYMAS UAB BALTIC AGRO MACHINERY          

DĖL ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMO  

 

Naudokite šią formą, kad galėtumėte naudotis savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis. Norėdami pateikti 

užklausą, turime patvirtinti jūsų tapatybę ir gauti papildomos informacijos. Duomenų subjekto teisės 

aprašytos šios formos pabaigoje. Duomenis, kuriuos prašote gauti raštu, mes atsiųsime per vieną mėnesį nuo 

prašymo pateikimo žemiau nurodytu adresu. 

 

Įgyvendinamos duomenų subjekto teisės (pasirinkite žemiau) 

Teisė susipažinti su duomenimis  Teisė į duomenų perkeliamumą  

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis  Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu  

Teisė reikalauti sunaikinti duomenis  Teisė reikalauti apriboti duomenų 
tvarkymą 

 

 

 

Detalizuokite prašymą (pvz., nurodykite, kokius duomenis pageidaujate ištaisyti) ir nurodykite, kokiai 

duomenų subjektų kategorijai priklausote (pvz., klientas, darbuotojas, verslo partneris): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Pasirinkite (pabraukite) laikotarpį (taikoma įgyvendinant teisę susipažinti su duomenims ir / ar teisę į 

duomenų perkeliamumą): 

12 mėnesių / visa istorija 

Asmeninė informacija (pildo prašymą teikiantis asmuo)  

Vardas (vardas ir pavardė)  ___________________________________________ 

Gimimo data / 

Įmonės kodas, jeigu atstovaujate įmonei  ___________________________________________ 

El. paštas    ___________________________________________ 

Telefono numeris  ___________________________________________ 

Adresas   ___________________________________________ 

Miestas, pašto kodas  ___________________________________________ 

 

Data ir vieta   ___________________________________________ 

Parašas   ___________________________________________ 

Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis ___________________________________________ 



                                                                                                                                          
 
Prašome siųsti formą  data@kesko.lt  

Mes atsiųsime atsakymą jūsų nurodytu adresu.  

 

 

Duomenų subjekto teisės 

 

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis 

Gavę prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, informuosime jus apie tai, ar tvarkome jūsų 

asmens duomenis, ar ne, pateiksime jums tvarkomų asmens duomenų kopiją ir kitą informaciją apie 

asmens duomenų tvarkymą, kurią jūs prašote pateikti. 

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis 

Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti netikslius jūsų asmens duomenis, taip pat papildyti neišsamius duomenis. 

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė būti užmirštam) 

Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, jei egzistuoja bent viena iš BDAR 17 str. 1 

d. nurodytų sąlygų. 

Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą 

Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą gali būti įgyvendinta, kai užginčijate tvarkomų 

duomenų tikslumą (laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti duomenų tikslumą), kai jūs prieštaraujate 

asmens duomenų tvarkymui (kol bus patikrinti, ar jūsų teisėtas interesas yra viršesnis už mūsų teisėtą 

interesą), kai tvarkymas yra neteisėtas, bet jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, kai mums 

nebereikia duomenų, bet jų reikia jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. 

Apribojus duomenų tvarkymą, mes paprastai neatliksime su asmens duomenimis jokių veiksmų, išskyrus 

saugojimą. 

Teisė į duomenų perkeliamumą 

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos patys mums pateikėte, susistemintu, įprastai 

naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat reikalauti, kad šie duomenys būtų perduoti kitam 

duomenų valdytojui, jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, o jų tvarkymas 

grindžiamas jūsų sutikimu arba sutarties su jumis sudarymu ir vykdymu. 

Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu 

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis savo teisėtų interesų pagrindu, tai yra mūsų verslo operacijų 

dalis. Asmens duomenis teisėtų interesų pagrindu tvarkome tik tokiu atveju, jei tai yra suderinama su 

asmens duomenų apsaugos reikalavimais. Jei dėl jūsų specifinės padėties teisėto intereso pagrindu 

atliekamas asmens duomenų tvarkymas yra nesuderinamas su jūsų  teisėtais interesais, jūs turite teisę 

prieštarauti tokiam tvarkymui. Taip pat galite bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui 

tiesioginės rinkodaros tikslais. 

Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai  

Jei manote, kad tvarkydami asmens duomenis pažeidžiame jūsų teisės, turite teisę paduoti skundą 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

 

mailto:data@kesko.lt

