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DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE TURTO BANKE
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės įmonėje Turto banke (toliau – Turto bankas)
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato duomenų subjektų prašymų dėl duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo (toliau – duomenų subjekto prašymas) pateikimo Turto bankui, duomenų subjekto
prašymų nagrinėjimo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką.
2.
Aprašas taikomas įgyvendinant duomenų subjektų – fizinių asmenų, kurių asmens duomenis
tvarko Turto bankas, teises.
3. Aprašas netaikomas įgyvendinant duomenų subjektų – fizinių asmenų, kurių duomenis Turto
bankas tvarko atlikdamas informacinių sistemų valdytojo ir (arba) tvarkytojo funkcijas, teises.
4. Kiek to nereglamentuoja Aprašas, duomenų subjektų prašymai nagrinėjami Prašymų ir skundų
nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo
ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 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), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei
kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS, TIKSLAI IR APIMTYS
6. Asmens duomenys Turto banke tvarkomi, atliekant pavestas viešosios valdžios funkcijas,
siekiant įvykdyti sutartis (arba veikiant ikisutartiniuose santykiuose), vykdant Turto bankui taikomą
teisinę prievolę ir (arba) duomenų subjekto sutikimu.
7. Turto banke tvarkomų asmens duomenų apimtys (t.y. kokie konkrečiai asmens duomenys yra
tvarkomi), asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas, kuriais asmens duomenys yra
tvarkomi, yra nustatyti Valstybės įmonės Turto banko asmens duomenų tvarkymo taisyklių, patvirtintų
Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. P1-269 (su vėlesniais pakeitimas,
toliau – Taisyklės), III skyriuje. Visi duomenų subjektai su Valstybės įmonės Turto banko asmens

duomenų tvarkymo taisyklių aktualia redakcija gali susipažinti Turto banko interneto puslapyje, adresu:
https://www.turtas.lt/wp-content/uploads/2018/09/Valstybės-įmonės-Turto-banko-asmens-duomenųtvarkymo-taisyklės.pdf.
8. Asmens duomenys Turto banke tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir
(arba) automatiniu būdu.
9. Turto banke tvarkomų asmens duomenų valdytojas (toliau – Valdytojas) ir (arba) tvarkytojas
yra Turto bankas, juridinio asmens kodas 112021042, buveinės adresas Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius.
10. Asmens duomenis Turto banke pagal kompetenciją tvarko Turto banko struktūriniai padaliniai
ir (arba) Valdytojo nustatyta tvarka įgalioti asmenys.
III. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR DUOMENŲ
SUBJEKTUI
11. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais
atvejais ir tvarka:
11.1. asmenų, pateikusių Turto bankui kreipimąsi, asmens duomenys teikiami juridiniams ir
fiziniams asmenims kreipimosi nagrinėjimo tikslu;
11.2. asmenų, pateikusių Turto bankui kreipimąsi, asmens duomenys teikiami Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai, Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui ginčo dėl Turto banko
priimto sprendimo teisėtumo nagrinėjimo tikslu;
11.3. Turto banko darbuotojų asmens duomenys teikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinio draudimo mokesčio administravimo
tikslu; Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mokesčių
administravimo tikslu; Valstybės tarnybos departamentui valstybės tarnybos valdymo tikslu;
11.4. pretendentų asmens duomenys teikiami Valstybės tarnybos departamentui personalo
administravimo tikslu;
11.5. asmenų, patekusių į Turto banko atliekamą vaizdo stebėjimo lauką, vaizdo duomenys teikiami
ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ar kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms galimų teisės
aktų pažeidimų nustatymo ir (arba) ištyrimo tikslu;
11.6. aukcionų ir (arba) viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo metu gauti asmens duomenys teikiami
valstybės institucijoms (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybai) arba teismams ginčo dėl Turto banko priimto
sprendimo teisėtumo nagrinėjimo tikslu;
11.7. kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Turto banką įpareigoja įstatymai
ar kiti teisės aktai.
111. Visi suinteresuoti asmenys susipažinti su Turto banko asmens duomenų teikimo duomenų
gavėjams sąlygomis ir teisiniais pagrindais taip pat gali Taisyklių VI skyriuje (Nuorodą į aktualią
Taisyklių redakcija pateikiama šio Aprašo 7 punkte).
12. Duomenų subjektui informacija apie jo asmens duomenų tvarkymą teikiama būdais, nurodytais
šio Aprašo 1 priede, išskyrus atvejus, kai duomenų rinkimo bei teikimo tvarka ir (arba) duomenų gavėjai
yra nustatyti įstatymu ir (arba) kitais teisės, arba kitais Turto bankui ir duomenų subjektui priimtinais
būdais.
IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
13. Duomenų subjektas turi teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą.
14. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie yra
tvarkomi Turto banke. Duomenų subjektas turi teisę gauti su jo asmens duomenų tvarkymu Turto banke
susijusią informaciją (iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys yra surinkti ir (arba) renkami, kokiu

tikslu jie yra tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir (arba) buvo teikti bent per paskutinius
vienerius metus).
141. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti perkelti duomenis kitam Duomenų valdytojui arba
pateikti tiesiogiai duomenų subjektui (tuos duomenis, kuriuos Turto bankui pateikė pats duomenų
subjektas).
142. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jei duomenys
tvarkomi jo sutikimo pagrindu ir (arba) atšaukti duotą sutikimą.
15. Duomenų subjektas turi teisę raštu reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba
sustabdyti jų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, ir
(arba) kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų:
15.1. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (toliau – netikslumai), ir dėl to pateikia kreipimąsi, Turto
bankas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, neatlygintinai patikrina kreipimesi nurodytus
asmens duomenis ir ištaiso surastus netikslumus ir (arba) sustabdo šių asmens duomenų tvarkymo
veiksmus, išskyrus saugojimą. Šis laikotarpis Turto banko generalinio direktoriaus sprendimu gali būti
pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių;
15.2. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir dėl to pateikia kreipimąsi, Turto bankas nedelsdamas,
bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, neatlygintinai patikrina kreipimesi nurodytų asmens duomenų
tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir sunaikina surastus neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens
duomenis arba sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, bei
nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų, informuoja duomenų subjektą;
15.3. Turto bankas, duomenų subjekto prašymu sustabdęs jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus,
asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti, saugo tol, kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti
duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui;
15.4. kiti tvarkymo veiksmai su asmens duomenimis, kurių tvarkymo veiksmai yra sustabdyti, gali
būti atliekami tik:
15.4.1. siekiant įrodyti aplinkybes, kurios pagrindė duomenų tvarkymo teisėtumą;
15.4.2. jei duomenų subjektas duoda sutikimą dėl to, kad jo asmens duomenys ir toliau būtų tvarkomi;
15.4.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ir (arba) teisėtus interesus.
15.5. Turto bankas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, kreipimąsi pateikusiam
duomenų subjektui (toliau – Pareiškėjas) praneša apie jo kreipimesi nurodytų asmens duomenų
patikslinimą, ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą,pateikia
motyvuotą atsisakymą tai atlikti arba informuoja apie Turto banko generalinio direktoriaus sprendimą
pratęsti terminą atsakymui pateikti;
15.6. Pareiškėjo asmens duomenys duomenų subjekto prašymu taisomi, tikslinami ir (arba)
naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi tik turint tikslius, abejonių nekeliančius, duomenų
subjekto asmens duomenis patvirtinančius dokumentus;
15.7. Jei Turto bankas abejoja pareiškėjo pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis sustabdo tokių
duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir, atsižvelgęs į patikrinimo rezultatus, patikslina arba
atsisako tai atlikti, o Pareiškėjo pateiktus asmens duomenis naudoja tik jų teisingumui patikrinti;
15.8. Turto bankas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, informuoja duomenų gavėjus
apie pareiškėjo prašymu ištaisytus ar sunaikintus jo asmens duomenis, sustabdytus tų asmens duomenų
tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku
dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus arba ilgo duomenų tvarkymo laikotarpio ar nepagrįstai didelių
sąnaudų – šiuo atveju atsakymas pateikiamas per Turto banko generalinio direktoriaus sprendime
nustatytą terminą, ne ilgesnį kaip 2 mėnesiai.

16. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu
nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi (toliau – nesutikimas), kai Turto bankas jo duomenis
tvarko dėl būtinumo siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba Turto bankui vykdant
jam pavestas viešosios valdžios funkcijas, arba tvarkyti duomenis yra būtina siekiant teisėtų Turto banko
arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės
teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti jo asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, įskaitant
profiliavimą remiantis šiomis nuostatomis. Duomenų subjektui pareiškus nesutikimą, Turto bankas
nustoja tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įrodo, kad šie duomenys turi
būti tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises
ir laisves, arba siekdamas pareikšti, vykdyti ar apginti savo teisinius reikalavimus.
17. Kai Turto bankas asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, duomenų subjektas turi
teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu tikslu, įskaitant
profiliavimą, kiek jis yra susijęs su tiesiogine rinkodara. Kai duomenų subjektas pareiškia tokį
nesutikimą, Turto bankas privalo sustabdyti šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus
tiesioginės rinkodaros tikslu, išskyrus saugojimą.
18. Turto bankas duomenų subjekto teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys,
įgyvendina, jeigu nustato, kad duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas. Tokiu atveju Turto
bankas nedelsdamas neatlygintinai nutraukia pareiškėjo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus
įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus ir duomenų subjektą.
V. PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS
19. Duomenų subjektas savo teises, susijusias su jo asmens duomenų tvarkymu Turto banke (toliau
– teisės), gali įgyvendinti pats arba per duomenų subjektą atstovaujantį asmenį (toliau – atstovas).
20. Duomenų subjektas ir (arba) jo atstovas, siekdamas įgyvendinti duomenų subjekto teises, Turto
bankui turi pateikti rašytinį prašymą (šio Aprašo 1, 2, 3 arba 4 priedas) dėl duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo (toliau – prašymas) asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį, elektroninių ryšių priemonėmis ir
(arba) kitais būdais, bet taip, kad būtų galima patikimai nustatyti, patikrinti ir (arba) patvirtinti prašymą
teikiančio duomenų subjekto arba jo atstovo asmens tapatybę.
21. Prašymas turi būti įskaitomas bei pasirašytas jį teikiančio duomenų subjekto arba jo atstovo.
22. Jei prašymą Turto bankui teikia duomenų subjektas, prašyme turi būti nurodytas jį pateikiančio
duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, duomenys ryšiui palaikyti (telefono
numeris arba elektroninio pašto adresas) ir informacija apie tai, kuri iš Aprašo IV skyriuje „DUOMENŲ
SUBJEKTŲ TEISĖS“ nurodyta duomenų subjekto teisė ir kokia apimtimi turi būti įgyvendinta.
23. Jei prašymą Turto bankui teikia atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę,
gyvenamosios vietos adresą, duomenis ryšiui palaikyti (telefono numerį arba elektroninio pašto adresą),
atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, informaciją apie tai, kieno ir kuri iš
Aprašo IV skyriuje „DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS“ nurodytų teisių ir kokia apimtimi turi būti
įgyvendinta, duomenų subjekto atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtintą tokio dokumento kopiją.
24. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas arba jo atstovas privalo patvirtinti savo tapatybę:
24.1. jei prašymą pateikia asmeniškai – prašymą registruojančiam Turto banko darbuotojui jis turi
pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
24.2. jei prašymą pateikia paštu ar per pasiuntinį – kartu su prašymu turi pateikti notaro ar kita teisės
aktų nustatyta tvarka patvirtintą savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
24.3. jei prašymą pateikia elektroninių ryšių priemonėmis – turi pasirašyti jį elektroniniu parašu.

VI. PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO NAGRINĖJIMAS IR
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISŲ ĮGYVENDINIMAS
25. Prašymų, pateiktų nesilaikant šio Aprašo V skyriuje „PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ
SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS“ nustatytų reikalavimų, Turto bankas
nenagrinėja, jeigu Valdytojas arba jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip. Apie sprendimo atsisakyti
nagrinėti prašymą dėl jo neatitikimo nustatytiems reikalavimams motyvus Turto bankas raštu informuoja
prašymą pateikusį asmenį ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Turto banke dienos.
26. Prašymai, atitinkantys šio Aprašo V skyriuje „PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ
TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS“ nustatytus reikalavimus, Turto banke išnagrinėjami ir
atsakymas prašymą pateikusiam asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo
gavimo Turto banke dienos, išskyrus Aprašo 15.1. papunktyje nustatytus atvejus, kuomet Turto banko
generalinio direktoriaus sprendimu terminas pateikti atsakymą pratęsiamas.
27. Turto bankas, atsisakydamas įgyvendinti duomenų subjekto, teises, prašymą pateikusiam
asmeniui privalo nurodyti tokio atsisakymo motyvus.
28. Turto bankas gali atsisakyti įgyvendinti duomenų subjekto teises, kai būtina užtikrinti:
28.1. valstybės saugumą ar gynybą;
28.2. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
28.3. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
28.4. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
28.5. duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;
28.6. kitais įstatymų nustatytais atvejais.
29. Turto banko sprendimas dėl atsisakymo užtikrinti duomenų subjekto teises teisės aktų nustatyta
tvarka gali būti skundžiamas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba žurnalistų etikos
inspektoriui pagal jų kompetenciją.
30. Turto bankas atsakymą prašymą pateikusiam asmeniui rengia valstybine kalba ir pateikia tokiu
formatu, kokiu buvo gautas prašymas arba formatu, kuriuo atsakymą pageidavo gauti prašymą pateikęs
asmuo (pavyzdžiui, registruotu paštu, elektroninio ryšio priemonėmis, įteikiant asmeniškai (prašymą
pateikusiam asmeniui atvykus į Turto banko padalinį)
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Turto bankas, įgyvendindamas duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų
asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.
________________

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo
Valstybės įmonėje Turto banke tvarkos aprašo
1 priedas
(Prašymo susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis forma)
________________________________________________________________________________
(Duomenų subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas)

________________________________________________________________________________
(Kontaktinė informacija: gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas)

Valstybės įmonei Turto bankui
Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius
PRAŠYMAS
SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS ASMENS DUOMENIMIS
(Data)
(Prašymo sudarymo vieta)

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (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) 15 straipsniu:
1. P r a š a u informuoti, ar Valstybės įmonėje Turto banke yra tvarkomi mano asmens duomenys:
__________________________________________________________________________________
(Nurodykite registrų ir (ar) informacinių sistemų, kuriose tvarkomi Jus dominantys jūsų asmens duomenys pavadinimus)

__________________________________________________________________________________
2. Jei mano asmens duomenys yra tvarkomi, prašau pateikti informaciją apie tvarkomus mano asmens
duomenis pagal:
Vardą – _________________ ir pavardę – _______________________;
Asmens kodą – _____________________ arba gimimo datą – ___________________.
Kita - _____________________
3. Prašau nurodyti, kokiu tikslu (-ais) yra tvarkomi mano asmens duomenys_☐ (pažymėti, jei
informacija pageidaujama).
4. Prašau nurodyti, kiek laiko saugomi ir/ar bus dar saugomi mano asmens duomenys ☐ (pažymėti, jei
informacija pageidaujama).
5. Prašau nurodyti, iš kokių šaltinių yra surinkti mano asmens duomenys ☐ (pažymėti, jei informacija
pageidaujama).
6. Prašau pateikti informaciją apie duomenų gavėjus, kuriems buvo atskleisti mano tvarkomi asmens
duomenys per laikotarpį nuo ________________ iki ________________.
7. Parengtą dokumentą (pažymėti tinkamą):
☐ atsiimsiu asmeniškai Valstybės įmonėje Turto banke (Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius);
☐ prašau išsiųsti pašto adresu: ____________________________________________________;
☐ prašau išsiųsti elektroniniu paštu: _______________________________________________.
PRIDEDAMA. Asmens tapatybės dokumento, patvirtinto teisės aktų nustatyta tvarka, kopija:
______________________________________________________________________________.

(Pildoma, kai prašymas siunčiamas paštu, elektroniniu paštu arba perduodamas per įgaliotą asmenį. Nurodomas dokumento pavadinimas, numeris,
išdavimo data)

___________________________________________________
(Duomenų subjekto vardas, pavardė, parašas)

Valstybės įmonės Turto banko darbuotojas, priimantis duomenų subjekto asmeniškai teikiamą prašymą,
patikrina duomenų subjekto asmens tapatybės dokumentą, įrašo to dokumento duomenis ir pasirašo:
Pateikta :
Pasas □
Asmens tapatybės kortelė □ Nr._________, išdavimo data _________
__________________________________
(Darbuotojo vardas ir pavardė, parašas)

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo
Valstybės įmonėje Turto banke tvarkos aprašo
2 priedas
(Prašymo ištaisyti tvarkomus asmens duomenis pavyzdys)
___________________________________________________________________________________
(Duomenų subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas)

___________________________________________________________________________________
________
(Kontaktinė informacija: gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas)

Valstybės įmonei Turto bankui
Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius
PRAŠYMAS
IŠTAISYTI TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS
(Data)
(Prašymo sudarymo vieta)

P r a š a u ištaisyti netikslius mano asmens duomenis, tvarkomus:
_______________________________________________________________________________.
(Nurodykite kur (registro ir (ar) informacinė sistemos pavadinimą, kt.) tvarkomi netikslūs Jūsų asmens duomenys)

___________________________________________________________________________________

(Nurodykite asmens duomenis, kurie turi būti ištaisyti, kaip jie turi būti ištaisyti, netikslių asmens duomenų ištaisymo prašymą pagrindžiančius faktus, kitas
svarbias aplinkybes)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
PRIDEDAMA:
1. Asmens tapatybės dokumento, patvirtinto teisės aktų nustatyta tvarka, kopija:
________________________________________________________________________________
(Pildoma, kai prašymas siunčiamas paštu, elektroniniu paštu arba perduodamas per įgaliotą asmenį. Nurodomas dokumento pavadinimas, numeris,
išdavimo data)

2. Prašyme nurodytus faktus patvirtinantys dokumentai:

2.1. _______________________________________________________________________;
2.2. _______________________________________________________________________;
2.3. _______________________________________________________________________.
___________________________________________________
(Duomenų subjekto vardas, pavardė, parašas)

Valstybės įmonės Turto banko darbuotojas, priimantis duomenų subjekto asmeniškai teikiamą prašymą,
patikrina duomenų subjekto asmens tapatybės dokumentą, įrašo to dokumento duomenis ir pasirašo:
Pateikta :

Pasas □

Asmens tapatybės kortelė □

Nr.___________, išdavimo data _________

__________________________________

(Prašymą priėmusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas)

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo
Valstybės įmonėje Turto banke tvarkos aprašo
3 priedas
(Prašymo ištrinti tvarkomus asmens duomenis forma)
________________________________________________________________________________
(Duomenų subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas)

________________________________________________________________________________
(Kontaktinė informacija: gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas)

Valstybės įmonei Turto bankui
Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius
PRAŠYMAS
IŠTRINTI TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS
(Data)
(Prašymo sudarymo vieta)

P r a š a u ištrinti mano asmens duomenis, tvarkomus:
____________________________________________________________________________________
_______.
(Nurodykite, kur (registro ir (ar) informacinė sistemos pavadinimą, kt.) tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kuriuos prašote ištrinti)

____________________________________________________________________________________
_______
(Nurodykite asmens duomenis, kurie turi būti ištrinti, ir priežastis, dėl kurių šie asmens duomenys turi būti ištrinti)

____________________________________________________________________________________
_______
____________________________________________________________________________________
_______

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________
____________________________________________________________________________________
_______.
PRIDEDAMA:
1. Asmens tapatybės dokumento, patvirtinto teisės aktų nustatyta tvarka, kopija:
____________________________________________________________________________

(Pildoma, kai prašymas siunčiamas paštu, elektroniniu paštu arba perduodamas per įgaliotą asmenį. Nurodomas dokumento pavadinimas, numeris,
išdavimo data)

2. Kiti dokumentai ir (arba) jų kopijos:
2.1. _______________________________________________________________________;
2.2. _______________________________________________________________________;
2.3. _______________________________________________________________________.
___________________________
(Duomenų subjekto vardas, pavardė, parašas)

Valstybės įmonės Turto banko darbuotojas, priimantis duomenų subjekto asmeniškai teikiamą prašymą,
patikrina duomenų subjekto asmens tapatybės dokumentą, įrašo to dokumento duomenis ir pasirašo:
Pateikta :
Pasas □
Asmens tapatybės kortelė □ Nr.___________, išdavimo data _________
__________________________________
(Prašymą priėmusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas)

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo
Valstybės įmonėje Turto banke tvarkos aprašo
4 priedas
(Prašymo perkelti tvarkomus asmens duomenis forma)
________________________________________________________________________________
(Duomenų subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas)

________________________________________________________________________________
(Kontaktinė informacija: gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas)

Valstybės įmonei Turto bankui
Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius
PRAŠYMAS
PERKELTI TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS
(Data)

(Prašymo sudarymo vieta)

P r a š a u mano asmens duomenis:

___________________________________________________________________________________
________
(Nurodykite kokius asmens duomenis prašote perkelti)

tvarkomus:
___________________________________________________________________________________
________
(Nurodykite informacinę sistemą (-as), kurioje (-iose) tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kt.)

___________________________________________________________________________________
________
perduoti:
___________________________________________________________________________________
________
(Nurodykite, kam ir kokiu būdu turi būti perduoti Jūsų asmens duomenys)

PRIDEDAMA:
1. Asmens tapatybės dokumento, patvirtinto teisės aktų nustatyta tvarka, kopija:
___________________________________________________________)________________________
_______
(Pildoma, kai prašymas siunčiamas paštu, elektroniniu paštu arba perduodamas per įgaliotą asmenį. Nurodomas dokumento pavadinimas,
numeris, išdavimo data)

2. Kiti dokumentai ir (arba) jų kopijos:
2.1. _______________________________________________________________________;
2.2. _______________________________________________________________________;
2.3. _______________________________________________________________________.
_____________________________________
(Duomenų subjekto vardas, pavardė, parašas)

Valstybės įmonės Turto banko darbuotojas, priimantis duomenų subjekto asmeniškai teikiamą prašymą,
patikrina prašymo pateikėjo asmens tapatybės dokumentą, įrašo to dokumento duomenis ir pasirašo:
Pateikta :
Pasas □
Asmens tapatybės kortelė □ Nr.___________, išdavimo data
___________
__________________________________
(Prašymą priėmusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas)

