PATVIRTINTA
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos
direktoriaus 2018 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. V-11

(VARDAS, PAVARDĖ)

(Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

PRAŠYMAS
SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS
20__ m. _________________ mėn. ____ d.

Vadovaudamasi(s) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
įtvirtina duomenų subjektų teise susipažinti su savo asmens duomenimis, prašau Vilkaviškio
„Aušros“ gimnaziją pateikti tvarkomus visus (arba šiuos) mano / mano atstovaujamo asmens
pabraukti

______________________________________________________________________duomenimis
(atstovaujamo asmens VARDAS, PAVARDĖ)

________________________________________________________________________________________________
(nurodyti

su kokiais duomenimis norima susipažinti)

________________________________________________________________________________________________

Informaciją prašau pateikti _________________________________________________________
(nurodoma kokiu būdu ir forma pageidaujama gauti informaciją)

PRIDEDAMA.: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(parašas)

vardas, pavardė

PATVIRTINTA
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos
direktoriaus 2018 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. V-11

(VARDAS, PAVARDĖ)

(Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

PRAŠYMAS
IŠTAISYTI NETIKSLIUS IR / ARBA PAPILDYTI NEIŠSAMIUS ASMENS DUOMENIMIS
20__ m. _________________ mėn. ____ d.

Vadovaudamasi(s) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
įtvirtina duomenų subjektų teise reikalauti ištaisyti duomenis, prašau Vilkaviškio „Aušros“ gimnaziją
ištaisyti ir (ar) papildyti šiuos tvarkomus mano / mano atstovaujamo asmens
pabraukti

_____________________________________________________ duomenis ir pakeisti ar papildyti
(atstovaujamo asmens VARDAS, PAVARDĖ)

juos šiais mano / mano atstovaujamo asmens duomenimis _________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Informaciją prašau pateikti _________________________________________________________
(nurodoma kokiu būdu ir forma pageidaujama gauti informaciją)

PRIDEDAMA.: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(parašas)

vardas, pavardė

PATVIRTINTA
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos
direktoriaus 2018 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. V-11

(VARDAS, PAVARDĖ)

(Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

PRAŠYMAS
IŠTRINTI ASMENS DUOMENIMIS
20__ m. _________________ mėn. ____ d.

Vadovaudamasi(s) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
įtvirtina duomenų subjektų teise reikalauti ištrinti duomenis, prašau Vilkaviškio „Aušros“ gimnaziją
ištrinti tvarkomus visus mano / mano atstovaujamo asmens _________________________________
pabraukti

(atstovaujamo asmens VARDAS, PAVARDĖ)

_________________________ duomenis.
Priežastis, dėl kurios prašoma ištrinti asmens duomenis: ________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Informaciją apie duomenų ištrynimą prašau pateikti _________________________________
(nurodoma kokiu būdu ir forma pageidaujama gauti informaciją)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA.: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(parašas)

vardas, pavardė

PATVIRTINTA
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos
direktoriaus 2018 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. V-11

(VARDAS, PAVARDĖ)

(Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

PRAŠYMAS
APRIBOTI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
20__ m. _________________ mėn. ____ d.

Vadovaudamasi(s) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
įtvirtina duomenų subjektų teise reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą, prašau Vilkaviškio
„Aušros“ gimnaziją apriboti mano / mano atstovaujamo asmens duomenų tvarkymą
pabraukti

_____________________________________________________
(atstovaujamo asmens VARDAS, PAVARDĖ)

Priežastis, dėl kurios prašoma apriboti asmens duomenų tvarkymą:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Informaciją apie duomenų apribojimą prašau pateikti _______________________________
(nurodoma kokiu būdu ir forma pageidaujama gauti informaciją)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA.: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(parašas)

vardas, pavardė

PATVIRTINTA
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos
direktoriaus 2018 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. V-11

(VARDAS, PAVARDĖ)

(Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

PRAŠYMAS
PERKELTI ASMENS DUOMENIS
20__ m. _________________ mėn. ____ d.
Vadovaudamasi(s) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
įtvirtina duomenų subjektų teise reikalauti perkelti asmens duomenis, prašau Vilkaviškio „Aušros“
gimnaziją perkelti tvarkomus mano / mano atstovaujamo asmens duomenis
pabraukti

_____________________________________________________
(atstovaujamo asmens VARDAS, PAVARDĖ)

Nurodoma kuriuos duomenis prašoma perkelti, kokiam duomenų valdytojui ir kokiu
būdu perkelti asmens duomenis: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Informaciją apie perkeltus duomenis prašau pateikti _______________________________
(nurodoma kokiu būdu ir forma pageidaujama gauti informaciją)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA.: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(parašas)

vardas, pavardė

PATVIRTINTA
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos
direktoriaus 2018 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. V-11

(VARDAS, PAVARDĖ)

(Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

PRAŠYMAS
NESUTIKTI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU
20__ m. _________________ mėn. ____ d.

Vadovaudamasi(s) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
įtvirtina duomenų subjektų teise nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, prašau Vilkaviškio
„Aušros“ gimnaziją atšaukti mano / mano atstovaujamo asmens ____________________________
pabraukti
_________________________________________________________

(atstovaujamo asmens VARDAS, PAVARDĖ)

sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

Priežastis, dėl kurios prašoma atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Informaciją apie duomenų apribojimą prašau pateikti _______________________________
(nurodoma kokiu būdu ir forma pageidaujama gauti informaciją)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA.: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

