
 

 

 

 

 
PRAŠYMAS 

DĖL INFORMAVIMO BŪDO (-Ų) PASIRINKIMO 
 

 

____________ 

(data) 

Aš,                                                                                                                                      , 
Daugiabučio 

(vardas, pavardė ir asmens kodas) 

namo atnaujinimo paskolos sutarties (toliau – Sutartis) numeris                               (būtina 
nurodyti), prašau man teikti su Sutarties vykdymu susijusią informaciją ir mano asmens duomenis 
žemiau nurodytais būdais.  
 
Taip pat papildomai prašau teikti minėtą informaciją, įskaitant mano asmens duomenis, šiam 
asmeniui: 
                                                                                                                                                              
__________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė ir asmens kodas) 

Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytojas UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (juridinio 
asmens kodas 303039520, veiklos adresas Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva, telefonas (8 5) 
203 4977, el. p. adresas info@vipa.lt, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys – 
dap@vipa.lt) (toliau – VIPA) šioje anketoje nurodytus asmens duomenis tvarkys Sutarties vykdymo 
tikslu, tam, kad galėtų man arba mano įgaliotam asmeniui pateikti informaciją apie Sutarties 
vykdymą. Suprantu, kad, jeigu anketoje nenurodysiu savo duomenų, VIPA, neidentifikavusi manęs 
kitokiu būdu, negalės nuotoliniu būdu (pavyzdžiui, telefonu) teikti informacijos apie Sutarties 
vykdymą (mokėjimų grafiką, skolos dydį ir t.t.). Nurodyti trečiojo asmens kontaktinius duomenis 
neprivaloma, tai galite daryti tik tuo atveju, jeigu pageidaujate ir sutinkate1, kad šis asmuo turėtų 
teisę gauti minėtą informaciją. Duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties vykdymas. Prieiga prie 
asmens duomenų gali būti suteikta IT ir serverio paslaugų teikėjams. 
 
Patvirtinu, kad esu informuotas, jog turiu teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra 
tvarkomi; teisę prašyti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti 
neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų 
tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų 
apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos 
inspekcijai. 
Jeigu šioje anketoje nurodyčiau trečiojo asmens duomenis, prieš pateikdamas juos VIPA 
įsipareigoju šį asmenį supažindinti su anketoje esančia informacija apie asmens duomenų 
tvarkymą. Įsipareigoju neteikti VIPA trečiojo asmens duomenų, prieš tai jo nesupažindinęs su 
minėta informacija ir negavęs jo sutikimo. 
Patvirtinu, kad anketoje nurodžiau teisingus savo duomenis. Įsipareigoju informuoti VIPA, jeigu 
anketoje pateikti duomenys pasikeistų. Taip pat įsipareigoju informuoti VIPA, jeigu tretieji 
neįgalioti asmenys gautų prieigą prie mano elektroninio pašto ar telefono numerio – tam, kad VIPA 
minėtais duomenimis informacijos nebeteiktų. 
 
Pažymėkite X kokiu būdu prašote teikti Jums informaciją ir (ar) Jūsų asmens duomenis, ir 
jeigu reikia – įrašykite: 

☐ Telefonu (Nr.): ______________________________________________ 

 
1 Sutikdami Jūs pateikiate VIPA asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, galite VIPA interneto 

svetainės skiltyje Duomenų sauga adresu www.vipa.lt/apie-vipa/duomenu_sauga/   
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☐ El. paštu: ___________________________________________________ 

☐ Paštu adresu: ________________________________________________      

Pažymėkite X kokiu būdu prašote teikti informaciją Jūsų įgaliotam asmeniui: 

☐ Telefonu (Nr.): ______________________________________________ 

☐ El. paštu: ___________________________________________________ 

☐ Paštu adresu: ________________________________________________      

 

PRIDEDAMA: 

1. Globėjo ar rūpintojo statusą patvirtinantys dokumentai, kai prašymas dėl informavimo būdo 
teikiamas dėl asmenų, kuriems paskirta globa (rūpyba). 

2. Įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (pateikiamas tais atvejais, kai 
asmuo turi atstovą). 

 

 
        

(vardas,  pavardė )               (parašas) 

 


