Piešinių konkurso „Eismo saugumas kelyje 2021“ nuostatų
2 priedas
SUTIKIMAS DĖL NEPILNAMEČIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
2021-______-______, .................
(vieta)
Aš, [vardas, pavardė]:
(Pažymėkite, jei sutinkate)
sutinku, kad mano sūnaus ar dukros _____________________________ asmens vardas,
pavardė, amžius, gyvenamoji vieta VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos, į. k. 188710638
(toliau – Duomenų valdytojas arba Kelių direkcija) organizuoto piešinių konkurso „Eismo
saugumas kelyje 2021“ (toliau – Konkursas) ir švietėjiškos saugaus eismo veiklos tikslu būtų
naudojami viešinimui Kelių direkcijos tinklalapyje www.lakd.lt ir Kelių direkcijos socialinių
tinklų profiliuose, o atsiųsti konkursiniai darbai būtų fotografuojami ir naudojami vykusio
Konkurso viešinimui (plakatai, katalogai, kalendoriai, visuomenės informavimo priemonės,
socialiniai tinklai, partnerių viešosios erdvės ir kt.). Jūs kaip nepilnamečio duomenų subjekto
įstatyminis atstovas turite šias teises: 1) prašyti susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais Jūsų
sūnaus ar dukros asmens duomenimis; 2) prašyti, kad Duomenų valdytojas ištrintų arba apribotų
Jūsų sūnaus ar dukros asmens duomenų tvarkymą, jei toks prašymas neprieštarauja teisės aktams;
3) į duomenų perkeliamumą (teisė prašyti įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu
gauti ir (arba), jei tai techniškai įmanoma, prašyti perkelti (tiesiogiai persiųsti) kitam duomenų
valdytojui Kelių direkcijos tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis); 4) pateikti skundą
dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Duomenų valdytojas įsipareigoja tvarkyti Jūsų pateiktus sūnaus ar dukros asmens duomenis
laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, užtikrinti
tvarkomų asmens duomenų saugumą bei įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines
priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo,
atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.
Konkurso laimėtojų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo Konkurso pradžios
(darbų Konkursui pateikimo). Pasirašydamas žemiau, patvirtinate, kad esate tinkamai
supažindintas su Jūsų teisėmis duomenų tvarkymo laikotarpiu ir sutinkate, kad Jūsų sūnaus ar
dukros asmens duomenys Kelių direkcijoje būtų tvarkomi nurodytą laiką nurodytu tikslu.

_________________________________
(Nepilnamečio vardas, pavardė, parašas) (pasirašo tada, jei turi parašą)
_________________________________
(Vieno iš tėvų, globėjų, rūpintojų vardas, pavardė, parašas)

