
                                                                                                                                          
 

 
 

UAB BALTIC AGRO MACHINERY Įm. kodas 111750538       
Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k. LT – 14262, Vilniaus r. 
data@ba-machinery.lt 

 

PRAŠYMAS           

DĖL ASMENS DUOMENŲ VALDYMO  

 

Užpildydamas šią formą, privatus asmuo sutinka, kad jis/ji žino, kaip naudotis savo, kaip duomenų subjekto, 

teisėmis. Šia forma duomenų subjektas gali prašyti savo asmens duomenis pateikti, patikrinti, taisyti, naikinti, 

perkelti, paprieštarauti duomenų tvarkymui, apriboti duomenų tvarkymą.  

Norėdami priimti/pateikti informaciją/užklausą, turime patvirtinti jūsų tapatybę ir, jeigu reikia, gauti 

papildomos informacijos.  

Duomenų subjekto teisės  aprašytos šios formos pabaigoje. Duomenis, kuriuos pateikiate, netrukus 

atnaujinsime. Duomenis, kurių prašote gauti raštu, atsiųsime per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo žemiau 

nurodytu adresu. 

Asmens, kuris kreipiasi (duomenų subjekto) informacija: 

Data  

Vardas Pavardė  

Gimimo data / Įmonės kodas  

El.paštas (kuriuo pateikti atsakymą)  

Adresas (kuriuo pateikti atsakymą)  

Klientas pažymėti  Darbuotojas pažymėti Verslo partneris pažymėti 

 

Duomenų subjekto prašymas (pasirinkite žemiau, pažymėdami „X“): 

Duomenų patikrinimas  Duomenų perkėlimas  

Duomenų pateikimas / taisymas  Prieštaravimas Duomenų tvarkymui  
Duomenų naikinimas  Duomenų tvarkymo apribojimas  

 

Prašymo pagrindimas  

 

 

Siekiant duomenis pateikti, pataisyti, prašome nurodyti – kuriuos: 
 
Vardas Pavardė   

Įmonės pavadinimas  
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Asmens / Įmonės kodas  PVM kodas  

Adresas  

Telefono numeris  

El. p. adresas (bendras)  

El. p. adresas (apskaitai)  

Apskaitą tvarkantis 
juridinis / fizinis asmuo 

 

Apskaitą tvarkantis 
asmens el.p.adresas 

 

Banko sąskaita  

Kita  

Sutinku gauti 
rinkodaros pranešimus  

Sutinku parašu  Nesutinku parašu  

 

Pasirinkite laikotarpį  
(norint patikrinti ar perleisti duomenis)  
 

 

 

Formą užpildžiusio asmens (duomenų subjekto) parašas__________________________________________  

 

Duomenų subjekto teisės 

Duomenų tikrinimas 
Kai prašote prieigos prie savo duomenų, "Baltic Agro 
Machinery" informuos jus apie tai, ar tvarko asmens duomenis, 

ar ne, ir pateikia jums tvarkomų asmens duomenų kopiją. 

Duomenų taisymas 
Jūs turite teisę užpildyti neužbaigtus asmens duomenis ir 
ištaisyti netikslius duomenis. 

Duomenų perkėlimas 

Jūs turite teisę gauti asmeninius duomenis, kuriuos patys mums 
pateikėme mašininiu būdu nuskaitomu formatu, ir perduodate 
duomenis iš vienos sistemos į kitą, jei apdorojimas yra pagrįstas 

susitarimu ar sutartimi ir jei apdorojimas atliekamas 
automatizuotomis priemonėm is. 

Duomenų šalinimas 

Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų 
pašalinti iš registro. Jūsų duomenys bus pašalinti, jei jų 
apdorojimo nebebus teisėtas. 

Duomenų apdorojimo užginčijimas 

Mes galime apdoroti jūsų asmeninius duomenis pagal teisėtus 
interesus, tai yra mūsų verslo operacijų dalis, jei nustatėme, 
kad apdorojimas nepažeidžia jūsų asmens duomenų apsaugos. 
Tokiais atvejais jūs turite teisę prieštarauti jūsų asmeninių 
duomenų tvarkymui dėl asmeninių priežasčių. 
Taip pat galite bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens 
duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais. 

 

Apriboti duomenų tvarkymą 

Galite turėti teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Kai 
apdorojimas apribotas, duomenų tvarkytojas paprastai 
netvarko jūsų duomenų, išskyrus duomenų saugojimą. Ši teisė 
egzistuoja, pavyzdžiui, jei užginčijate jūsų asmens duomenų 
tikslumą, jei apdorojimas yra neteisėtas, arba jei prieštaravote 
jūsų asmens duomenų tvarkymui ir laukiate atsakymo į jūsų 
užklausą. 

 


