Duomenų subjekto paklausimo forma
ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (toliau – Reglamentas) suteikia teisę duomenų subjektui susipažinti
su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti (teisė būti pamirštam), apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti
ar nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu.
Ši duomenų subjekto paklausimo forma yra skirta padėti UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai „BEGA“, įgyvendinti Jūsų, kaip
duomenų subjektų, teises.
Jūsų prašoma informacija arba informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, Jums bus pateikta arba veiksmai bus
atlikti nepagrįstai nedelsiant per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Minėtas laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip
dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą. Apie prašymo įgyvendinimo termino pratęsimą, kartu nurodant termino
pratęsimo priežastis, Jūs būsite informuoti per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.
Gavus Jūsų prašymą, turės būti identifikuojama Jūsų, kaip duomenų subjekto tapatybė, siekiant, jog informacija apie duomenų
tvarkymą nebūtų pateikta asmenims, kurie neturi teisės su jais susipažinti.
Administravimo mokestis – netaikomas.

Nuo:
______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė]

Kam:
Adresas:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMAS
SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS
_________________
[data, miestas]

1(A). Duomenų subjekto duomenys1
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:
1(B). Duomenų subjekto įgalioto asmens duomenys (jei prašymą teikia ne pats duomenų subjektas)
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:

1

Jei turite klausimų dėl duomenų subjekto prašymo pildymo, galite kreiptis į UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“
duomenų saugos įgaliotinį, el. p. bdar@bega.lt

2. Prašymas
Prašau leisti susipažinti su mano asmens duomenimis, kuriuos tvarko UAB Klaipėdos jūrų krovinių
kompanija „BEGA“.
Jeigu pageidaujate, kad būtų pateikta konkreti informacija apie Jūsų tvarkomus asmens duomenis arba jei
pageidaujate nurodyti papildomą informaciją, kuri padėtų rasti Jūsų norimus duomenis, žemiau galite
užpildyti esantį lauką:

3. Atsakymo gavimo būdas2
Atsakymą pageidauju gauti:
☐
☐
☐

el. paštu adresu:
registruotu paštu adresu:
asmeniškai atsiimant

Patvirtinu, kad aukščiau pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs:

______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė, parašas]

2

Tuo atveju, jeigu pageidaujamo būdo atsakymui gauti nenurodysite, pateiksime atsakymą į jį ta pačia forma, kokia gavome
prašymą.

Duomenų subjekto paklausimo forma
ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (toliau – Reglamentas) suteikia teisę duomenų subjektui susipažinti
su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti (teisė būti pamirštam), apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti
ar nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu.
Ši duomenų subjekto paklausimo forma yra skirta padėti UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai „BEGA“, įgyvendinti Jūsų, kaip
duomenų subjektų, teises.
Jūsų prašoma informacija arba informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, Jums bus pateikta arba veiksmai bus
atlikti nepagrįstai nedelsiant per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Minėtas laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip
dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą. Apie prašymo įgyvendinimo termino pratęsimą, kartu nurodant termino
pratęsimo priežastis, Jūs būsite informuoti per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.
Gavus Jūsų prašymą, turės būti identifikuojama Jūsų, kaip duomenų subjekto tapatybė, siekiant, jog informacija apie duomenų
tvarkymą nebūtų pateikta asmenims, kurie neturi teisės su jais susipažinti.

Nuo:
______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė]

Kam:
Adresas:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMAS
IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS
_________________
[data, miestas]

1(A). Duomenų subjekto duomenys1
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:
1(B). Duomenų subjekto įgalioto asmens duomenys (jei prašymą teikia ne pats duomenų subjektas)
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:

1

Jei turite klausimų dėl duomenų subjekto prašymo pildymo, galite kreiptis į UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „BEGA“
duomenų saugos įgaliotinį, el. p. bdar@bega.lt

2. Prašymas
Prašau ištrinti mano asmens duomenis, kuriuos tvarko UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“.
3. Atsakymo gavimo būdas2
Atsakymą pageidauju gauti (pažymėti):
☐
☐
☐

el. paštu adresu:
registruotu paštu adresu:
asmeniškai atsiimant

Patvirtinu, kad aukščiau pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs:

______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė, parašas]

2

Tuo atveju, jeigu pageidaujamo būdo atsakymui gauti nenurodysite, pateiksime atsakymą į jį ta pačia forma, kokia gavome
prašymą

Duomenų subjekto paklausimo forma
ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (toliau – Reglamentas) suteikia teisę duomenų subjektui susipažinti
su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti (teisė būti pamirštam), apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti
ar nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu.
Ši duomenų subjekto paklausimo forma yra skirta padėti UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai „BEGA“, įgyvendinti Jūsų, kaip
duomenų subjektų, teises.
Jūsų prašoma informacija arba informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, Jums bus pateikta arba veiksmai bus
atlikti nepagrįstai nedelsiant per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Minėtas laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip
dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą. Apie prašymo įgyvendinimo termino pratęsimą, kartu nurodant termino
pratęsimo priežastis, Jūs būsite informuoti per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.
Gavus Jūsų prašymą, turės būti identifikuojama Jūsų, kaip duomenų subjekto tapatybė, siekiant, jog informacija apie duomenų
tvarkymą nebūtų pateikta asmenims, kurie neturi teisės su jais susipažinti.

Nuo:
______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė]

Kam:
Adresas:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMAS
IŠTAISYTI ASMENS DUOMENIS
_________________
[data, miestas]

1(A). Duomenų subjekto duomenys1
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:
1(B). Duomenų subjekto įgalioto asmens duomenys (jei prašymą teikia ne pats duomenų subjektas)
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:

1

Jei turite klausimų dėl duomenų subjekto prašymo pildymo, galite kreiptis į UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „BEGA“
duomenų saugos įgaliotinį, el. p. bdar@bega.lt

2. Prašymas
Prašau ištaisyti netikslius mano duomenis:
Netikslus asmens duomuo:

Tikslus asmens duomuo:

3. Atsakymo gavimo būdas2
Atsakymą pageidauju gauti (pažymėti):
☐
☐
☐

el. paštu adresu:
registruotu paštu adresu:
asmeniškai atsiimant

Patvirtinu, kad aukščiau pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs:

______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė, parašas]

2

Tuo atveju, jeigu pageidaujamo būdo atsakymui gauti nenurodysite, pateiksime atsakymą į jį ta pačia forma, kokia gavome
prašymą

Duomenų subjekto paklausimo forma
ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (toliau – Reglamentas) suteikia teisę duomenų subjektui susipažinti
su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti (teisė būti pamirštam), apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti
ar nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu.
Ši duomenų subjekto paklausimo forma yra skirta padėti UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai „BEGA“, įgyvendinti Jūsų, kaip
duomenų subjektų, teises.
Jūsų prašoma informacija arba informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, Jums bus pateikta arba veiksmai bus
atlikti nepagrįstai nedelsiant per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Minėtas laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip
dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą. Apie prašymo įgyvendinimo termino pratęsimą, kartu nurodant termino
pratęsimo priežastis, Jūs būsite informuoti per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.
Gavus Jūsų prašymą, turės būti identifikuojama Jūsų, kaip duomenų subjekto tapatybė, siekiant, jog informacija apie duomenų
tvarkymą nebūtų pateikta asmenims, kurie neturi teisės su jais susipažinti.

Nuo:
______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė]

Kam:
Adresas:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMAS
APRIBOTI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
_________________
[data, miestas]

1(A). Duomenų subjekto duomenys1
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:
1(B). Duomenų subjekto įgalioto asmens duomenys (jei prašymą teikia ne pats duomenų subjektas)
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:

1

Jei turite klausimų dėl duomenų subjekto prašymo pildymo, galite kreiptis į UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „BEGA“
duomenų saugos įgaliotinį, el. p. bdar@bega.lt

2. Prašymas
Prašau apriboti šių mano asmens duomenų tvarkymą dėl žemiau nurodytų priežasčių:

3. Atsakymo gavimo būdas2
Atsakymą pageidauju gauti (pažymėti):
☐
☐
☐

el. paštu adresu:
registruotu paštu adresu:
asmeniškai atsiimant

Patvirtinu, kad aukščiau pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs:

______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė, parašas]

2

Tuo atveju, jeigu pageidaujamo būdo atsakymui gauti nenurodysite, pateiksime atsakymą į jį ta pačia forma, kokia gavome
prašymą

Duomenų subjekto paklausimo forma
ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (toliau – Reglamentas) suteikia teisę duomenų subjektui susipažinti
su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti (teisė būti pamirštam), apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti
ar nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu.
Ši duomenų subjekto paklausimo forma yra skirta padėti UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai „BEGA“, įgyvendinti Jūsų, kaip
duomenų subjektų, teises.
Jūsų prašoma informacija arba informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, Jums bus pateikta arba veiksmai bus
atlikti nepagrįstai nedelsiant per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Minėtas laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip
dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą. Apie prašymo įgyvendinimo termino pratęsimą, kartu nurodant termino
pratęsimo priežastis, Jūs būsite informuoti per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.
Gavus Jūsų prašymą, turės būti identifikuojama Jūsų, kaip duomenų subjekto tapatybė, siekiant, jog informacija apie duomenų
tvarkymą nebūtų pateikta asmenims, kurie neturi teisės su jais susipažinti.

Nuo:
______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė]

Kam:
Adresas:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMAS
PERKELTI ASMENS DUOMENIS
_________________
[data, miestas]

1(A). Duomenų subjekto duomenys1
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:
1(B). Duomenų subjekto įgalioto asmens duomenys (jei prašymą teikia ne pats duomenų subjektas)
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:

1

Jei turite klausimų dėl duomenų subjekto prašymo pildymo, galite kreiptis į UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „BEGA“
duomenų saugos įgaliotinį, el. p. bdar@bega.lt

2. Prašymas
Prašau perkelti mano asmens duomenis (žemiau esančiame lauke, nurodykite Jūsų perkeliamų duomenų
gavėją (pvz. ar duomenys perkeliami kitam duomenų valdytojui ar į Jūsų privačią laikmeną):

3. Atsakymo gavimo būdas2
Atsakymą pageidauju gauti (pažymėti):
☐
☐
☐

el. paštu adresu:
registruotu paštu adresu:
asmeniškai atsiimant

Patvirtinu, kad aukščiau pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs:

______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė, parašas]

2

Tuo atveju, jeigu pageidaujamo būdo atsakymui gauti nenurodysite, pateiksime atsakymą į jį ta pačia forma, kokia gavome
prašymą

Duomenų subjekto paklausimo forma
ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (toliau – Reglamentas) suteikia teisę duomenų subjektui susipažinti
su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti (teisė būti pamirštam), apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti
ar nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu.
Ši duomenų subjekto paklausimo forma yra skirta padėti UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai „BEGA“, įgyvendinti Jūsų, kaip
duomenų subjektų, teises.
Jūsų prašoma informacija arba informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, Jums bus pateikta arba veiksmai bus
atlikti nepagrįstai nedelsiant per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Minėtas laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip
dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą. Apie prašymo įgyvendinimo termino pratęsimą, kartu nurodant termino
pratęsimo priežastis, Jūs būsite informuoti per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.
Gavus Jūsų prašymą, turės būti identifikuojama Jūsų, kaip duomenų subjekto tapatybė, siekiant, jog informacija apie duomenų
tvarkymą nebūtų pateikta asmenims, kurie neturi teisės su jais susipažinti.

Nuo:
______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė]

Kam:
Adresas:

DUOMENŲ SUBJEKTO PAREIŠKIMAS
DĖL NESUTIKIMO TVARKYTI ASMENS DUOMENIS
_________________
[data, miestas]

1(A). Duomenų subjekto duomenys1
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:
1(B). Duomenų subjekto įgalioto asmens duomenys (jei prašymą teikia ne pats duomenų
subjektas)
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:

1

Jei turite klausimų dėl duomenų subjekto prašymo pildymo, galite kreiptis į UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „BEGA“
duomenų saugos įgaliotinį, el. p. bdar@bega.lt

2. Pareiškimas
Nesutinku, kad Bendrovė tvarkytų mano asmens duomenis.
Žemiau esančiame lauke, nurodykite Jūsų nesutikimo priežastis:

3. Atsakymo gavimo būdas2
Atsakymą pageidauju gauti (pažymėti):
☐
☐
☐

el. paštu adresu:
registruotu paštu adresu:
asmeniškai atsiimant

Patvirtinu, kad aukščiau pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs:

______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė, parašas]

2

Tuo atveju, jeigu pageidaujamo būdo atsakymui gauti nenurodysite, pateiksime atsakymą į jį ta pačia forma, kokia gavome
prašymą

Duomenų subjekto paklausimo forma
ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (toliau – Reglamentas) suteikia teisę duomenų subjektui susipažinti
su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti (teisė būti pamirštam), apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti
ar nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu.
Ši duomenų subjekto paklausimo forma yra skirta padėti UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai „BEGA“, įgyvendinti Jūsų, kaip
duomenų subjektų, teises.
Jūsų prašoma informacija arba informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, Jums bus pateikta arba veiksmai bus
atlikti nepagrįstai nedelsiant per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Minėtas laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip
dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą. Apie prašymo įgyvendinimo termino pratęsimą, kartu nurodant termino
pratęsimo priežastis, Jūs būsite informuoti per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.
Gavus Jūsų prašymą, turės būti identifikuojama Jūsų, kaip duomenų subjekto tapatybė, siekiant, jog informacija apie duomenų
tvarkymą nebūtų pateikta asmenims, kurie neturi teisės su jais susipažinti.

Nuo:
______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė]

Kam:
Adresas:

DUOMENŲ SUBJEKTO PAREIŠKIMAS
DĖL NESUTIKIMO, KAD DUOMENŲ SUBJEKTUI BŪTŲ TAIKOMAS TIK
AUTOMATIZUOTAS DUOMENŲ TVARKYMAS, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ
_________________
[data, miestas]

1(A). Duomenų subjekto duomenys1
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:
1(B). Duomenų subjekto įgalioto asmens duomenys (jei prašymą teikia ne pats duomenų subjektas)
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:

1

Jei turite klausimų dėl duomenų subjekto prašymo pildymo, galite kreiptis į UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „BEGA“
duomenų saugos įgaliotinį, el. p. bdar@bega.lt

2. Pareiškimas
Nesutinku, jog Bendrovė priimtų tik automatizuotus sprendimus.
Žemiau esančiame lauke, nurodykite Jūsų nesutikimo priežastis:

3. Atsakymo gavimo būdas2
Atsakymą pageidauju gauti (pažymėti):
☐
☐
☐

el. paštu adresu:
registruotu paštu adresu:
asmeniškai atsiimant

Patvirtinu, kad aukščiau pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs:

______________________________________________
[prašymo teikėjo vardas, pavardė, parašas]

2

Tuo atveju, jeigu pageidaujamo būdo atsakymui gauti nenurodysite, pateiksime atsakymą į jį ta pačia forma, kokia gavome
prašymą

Duomenų subjekto skundo forma
ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (toliau – Reglamentas) suteikia teisę duomenų subjektui susipažinti
su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti (teisė būti pamirštam), apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti
ar nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Dėl šių teisių pažeidimo, bei neteisėto jo asmens duomenų tvarkymo, duomenų
subjektas turi teisę kreiptis į UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai „BEGA“, pateikdamas skundą.
Ši duomenų subjekto skundo forma yra skirta padėti UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai „BEGA“ užtikrinti tinkamą Jūsų,
kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir užkirsti kelią Jūsų asmens duomenų tvarkymo pažeidimams.
Jūsų skundas arba informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus skundą, Jums bus pateikta arba skundas bus išnagrinėtas
nepagrįstai nedelsiant per 1 mėnesį nuo Jūsų skundo gavimo dienos. Minėtas laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip dar 2
mėnesiams, atsižvelgiant į skundo sudėtingumą. Apie skundo išnagrinėjimo termino pratęsimą, kartu nurodant termino
pratęsimo priežastis, Jūs būsite informuoti per 1 mėnesį nuo skundo gavimo dienos.
Gavus Jūsų skundą, turės būti identifikuojama Jūsų, kaip duomenų subjekto tapatybė, siekiant, jog informacija apie duomenų
tvarkymą nebūtų pateikta asmenims, kurie neturi teisės su jais susipažinti.

Nuo:
______________________________________________
[skundo teikėjo vardas, pavardė]

Kam:
Adresas:

DUOMENŲ SUBJEKTO SKUNDAS
_________________
[data, miestas]

1(A). Duomenų subjekto duomenys1
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:
1(B). Duomenų subjekto įgalioto asmens duomenys (jei skundą teikia ne pats duomenų subjektas)
Vardas:
Pavardė (jeigu keitėsi, nurodykite ir prieš tai buvusią):
Telefono numeris:
Dabartinis adresas:
Buvęs adresas (jei keitėsi):
El. paštas:
Gimimo data:

1

Jei turite klausimų dėl duomenų subjekto skundo formos pildymo, galite kreiptis į UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija
„BEGA“ duomenų saugos įgaliotinį, el. p. bdar@bega.lt

2. Skundo dalykas
Pažeista/-os ši/-ios mano, kaip duomenų subjekto, teisė/-ės:

Galimai neteisėtai tvarkomi šie mano asmens duomenys:

Skundžiamų veiksmų atlikimo data:
Aplinkybės, kuriomis sužinojau apie galimai neteisėtą savo asmens duomenų tvarkymą, bei kitos
aplinkybės, kurios gali turėti reikšmės nagrinėjant skundą:

3. Atsakymo gavimo būdas2
Atsakymą pageidauju gauti:
☐
☐
☐

el. paštu adresu:
registruotu paštu adresu:
asmeniškai atsiimant

Prie skundo pridedami/nepridedami (neteisingą prašome išbraukti) skundą pagrindžiantys įrodymai.
Patvirtinu, kad aukščiau pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs:

______________________________________________
[skundo teikėjo vardas, pavardė, parašas]

2

Tuo atveju, jeigu pageidaujamo būdo atsakymui gauti nenurodysite, pateiksime atsakymą į jį ta pačia forma, kokia gavome
skundą.

