
AKCINĖS BENDROVĖS

„VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ JUDĖJIMO, SUSTOJIMO IR STOVĖJIMO AB „VILNIAUS

ŠILUMOS TINKLAI“ ELEKTRINĖS E-2 TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

2018 m. rugsėjo      d.  Nr.
Vilnius

Siekdamas užtikrinti tinkamą transporto priemonių judėjimo, sustojimo ir stovėjimo AB
„Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) elektrinės E-2 teritorijoje tvarką:

1. T v i r t i n u Transporto priemonių judėjimo, sustojimo ir stovėjimo AB „Vilniaus
šilumos tinklai“ elektrinės E-2 teritorijoje taisykles  (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. S k i r i u Kontrolės ir fizinės saugos priežiūros specialistą Kazį Borisevičių
atsakingu už Taisyklių vykdymo priežiūrą.

3. Į p a r e i g o j u padalinių vadovus supažindinti sau pavaldžius darbuotojus su
Taisyklėmis.

4. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos

Generalinis direktorius Mantas Burokas

Parengė: Aurimas Kudūkis,
Įteikti: visiems padaliniams

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
AB „Vilniaus šilumos tinklai“
Generalinio direktoriaus
2018 m.  rugsėjo        d.
įsakymu Nr.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ JUDĖJIMO, SUSTOJIMO IR STOVĖJIMO AB „VILNIAUS
ŠILUMOS TINKLAI“ ELEKTRINĖS E-2 TERITORIJOJE TAISYKLĖS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Transporto priemonių judėjimo, sustojimo ir stovėjimo AB „Vilniaus šilumos tinklai“
elektrinės E-2 teritorijoje taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja visų rūšių transporto
priemonių judėjimą, sustojimą ir stovėjimo vietą, laiką ir principus Elektrinės E-2 teritorijoje.

2. Taisyklės taikomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems darbus
Elektrinės E-2 (toliau E-2) teritorijoje, jos įrenginiuose ir / ar objektuose, o taip pat paslaugų, prekių
tiekėjams, patalpų nuomininkams, svečiams ir Bendrovės darbuotojams, patenkantiems į E-2
teritoriją įvairiomis transporto priemonėmis.

3. Šių Taisyklių priežiūrą ir įgyvendinimo kontrolę vykdo Atsakingas darbuotojas, taisyklių
pakeitimus inicijuoja rizikų valdymo ir prevencijos vadovas bei kiti darbuotojai pagal priskirtas
kompetencijas. 

4. Taisyklės tvirtinamos ir keičiamos Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu.
5. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:
5.1. Apsauga – saugos tarnybos darbuotojai, dirbantys pagal paslaugų sutartį, bei

užtikrinantys Bendrovės apsaugą, palaikantys viešąją tvarką, vykdantys transporto priemonių
judėjimo, sustojimo ir stovėjimo kontrolę, saugantys jiems pateikiamus dokumentus bei atliekantys
kitas funkcijas pagal šias Taisykles.

5.2. Atsakingas darbuotojas – Bendrovės paskirtas darbuotojas, kontroliuojantis šių
Taisyklių įgyvendinimą, turintis įgaliojimus spręsti visus su šiomis Taisyklėmis susijusius klausimus.

5.3. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė nustatyta
arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima
nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal
identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis
ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės,
psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

5.4. Automobilių stovėjimo aikštelė – E-2 teritorijos dalys, pažymėtos atitinkamais
skiriamaisiais kelio ženklais ir / ar linijomis ir / ar atitvertos skiriamosiomis juostomis ar atitvarais ir
skirtos įvairaus tipo transporto priemonių stovėjimui.

5.5. Bendrovė - AB „Vilniaus šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 124135580,
registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jočionių g. 13, Lietuvos Respublika.

5.6. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokio duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB

5.7. Darbuotojas – Bendrovės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
5.8. Leidimas statyti transporto priemonę – nustatytos spalvos kortelė, su kuria

transporto priemonė gali patekti, sustoti ar stovėti E-2 teritorijoje ir joje esančiose automobilių
stovėjimo aikštelėse.

5.9. Kitų įmonių darbuotojai – rangovai / tiekėjai / teikėjai, subrangovai / subtiekėjai /
subteikėjai ir / ar kitų įmonių darbuotojai dirbantys pagal, darbų, priekių, paslaugų ar kitas sutartis,
bei įmonių, turinčių išsinuomotas patalpas E-2 darbuotojai.

5.10. PKP – 1 – praėjimo kontrolės postas, per kurį į E-2 teritoriją asmenys ir transporto
priemonė patenka iš Elektrinės gatvės.

5.11. PKP – 2 – praėjimo kontrolės postas, per kurį į E-2 teritoriją transporto priemonės
patenka iš Savanorių prospekto.

5.12. PKS zona – varteliais ar durimis su elektrinėmis spynomis apribota teritorijos dalis, į
kurią įeiti gali tik atitinkamus leidimus turintys asmenys.



2

.

5.13. Svečiai – asmenys turintys dalykinius santykius su Bendrovės darbuotojais,
praktikantai, kurjeriai bei kiti tretieji asmenys ir / ar interesantai.

5.14. Struktūrinis padalinys – Bendrovės skyrius / padalinys ir / arba atitinkamas
funkcijas atliekantys darbuotojai.

5.15. Teritorija – inžineriniais apsaugos statiniais ir kitomis priemonėmis apsaugoma
teritorija (visi objektai ir statiniai, esantys Elektrinės g. 2 teritorijoje).

5.16. Transporto priemonė – priemonė žmonėms ir (arba) kroviniams, taip pat ant jos
sumontuotai stacionariai įrangai vežti. Ši sąvoka taip pat apima traktorius, savaeiges mašinas ir
eismui ne keliais skirtas transporto priemones.

5.17. Transporto priemonės stovėjimas (toliau – stovėjimas) – iš anksto numatytas
transporto priemonės sustabdymas ilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto
priemonei krauti / iškrauti

II SKYRIUS.
LEIDIMŲ RŪŠYS IR JŲ IŠDAVIMAS

6. Statyti transporto priemones E-2 teritorijoje gali tik leidimus statyti transporto
priemonę turintys darbuotojai, svečiai ar kitų įmonių darbuotojai.

7. Bendrovėje išduodami 4 rūšių leidimai statyti transporto priemonę (1 Priedas):
7.1. Leidimas L – geltonos spalvos kortelė, išduodama Bendrovės aukščiausio lygio

vadovams ir generaliniam direktoriui tiesiogiai pavaldžių skyrių vadovams. Darbuotojai, turintys
šias korteles nėra tikrinami Apsaugos, jiems netaikomi keleivių išlaipinimo reikalavimai ir laiko
apribojimai. Turintys šiuos leidimus darbuotojai gali laisvai, bet kokia transporto priemone patekti į
visus Bendrovės objektus ir statyti transporto priemonę visose Bendrovei priklausančiose
automobilių stovėjimo aikštelėse.

7.2. Leidimas L1 – žalios spalvos kortelė, skirta Bendrovės valdomoms transporto
priemonėms ir leidžianti joms įvažiuoti į visus Bendrovės valdomus objektus ir juose laisvai statyti
transporto priemones. Šis leidimas išduodamas konkrečiai Bendrovei priklausančiai transporto
priemonei ir negali būti naudojamas jokiose kitose transporto priemonėse. Leidimas privalo būti
paliktas konkrečioje Bendrovei priklausančioje transporto priemonėje, kuriai jis buvo išduotas.

7.3. Leidimas L2 – melsvos spalvos kortelė, leidžianti E-2 darbuotojams įvažiuoti ir
statyti nuosavą transporto priemonę E-2 teritorijoje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje šalia
PKP – 2. Leidimas išduodamas konkrečiai transporto priemonei ir privalo būti naudojamas tik su
šia transporto priemone.

7.4. Leidimas L3 – raudonos spalvos kortelė, išduodama kitų įmonių darbuotojams,
atliekantiems rangos darbus E-2 teritorijoje ar joje esančiuose įrenginiuose ir objektuose ir / ar
teikiantiems paslaugas. Ši kortelė suteikia teisę įvažiuoti į E-2 teritoriją ir statyti konkrečią
transporto priemonę tik kitų įmonių darbuotojams skirtose automobilių stovėjimo aikštelėse.

8. Visus leidimus statyti transporto priemones išduoda ir jų apskaitą vykdo Atsakingas
darbuotojas. Visi leidimai statyti transporto priemonę yra kaupiami ir registruojami Leidimų statyti
transporto priemonę Bendrovės objektuose registre (2 Priedas).

9. Bedrovės darbuotojai, siekiantys gauti Leidimą L2, turi užpildyti prašymo formą, nurodytą
Taisyklių 3 Priede, ją pasirašyti, užregistruoti ir per dokumentų valdymo sistemą pateikti Atsakingam
darbuotojui. Leidimas išduodamas per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Leidimų L
ir Leidimų L1 išdavimui prašymo pildyti nereikia.

10. Jei šių Taisyklių 9 punkte nurodytų prašymų yra gauta daugiau nei leidimų, leidimas
išduodamas prašymą ankščiau pateikusiam Bendrovės darbuotojui. 

11. Darbuotojas, teikdamas prašymą Leidimui L2 gauti, turi duoti ir sutikimą dėl šių asmens
duomenų tvarkymo (4 Priedas): vardas / pavardė, asmeninės transporto priemonės modelis ir
valstybinis numeris. Jei darbuotojas nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, leidimas
jam neišduodamas. Pasirašytas ir užregistruotas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
pateikiamas Atsakingam darbuotojui kartu su prašymu per dokumentų valdymo sistemą. 

12. Darbuotojas bet kada gali atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašu ir jo asmens duomenys iš Leidimų statyti
transporto priemonę bendrovės objektuose registro  pašalinami  šiame apraše nustatyta tvarka.
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13. Darbuotojai, kuriems buvo išduoti Leidimai L, Leidimai L2, pagal Bendrovėje patvirtintą
procedūrą, atšaukę sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nutrūkus jų darbo santykiams ar pasikeitus
užimamoms pareigoms, paskutinę darbo dieną privalo leidimą grąžinti Atsakingam darbuotojui.

14. Kitos įmonės darbuotojas, norintis statyti transporto priemonę E-2 teritorijoje, teikia
Atsakingam darbuotojui pasirašyta prašymą dėl Leidimo L3 gavimo (3 Priedas). Kartu su prašymu
kitos įmonės darbuotojas Atsakingam darbuotojui pateikia ir užpildytos paraiškos laikinam leidimui
įvažiuoti į saugomas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ PKS zonas kopijas, kaip tai numatyta „Asmenų
įėjimo – išėjimo, transporto įvažiavimo – išvažiavimo į Bendrovės teritoriją bei buvimo joje tvarkos
aprašo“ 31 punkte.

15. Jei kitos įmonės darbuotojui, nebuvo išduotas leidimas statyti transporto priemonę, jis į E-
2 teritoriją vis tiek gali įvažiuoti Asmenų įėjimo – išėjimo, transporto įvažiavimo – išvažiavimo į
Bendrovės teritoriją bei buvimo joje tvarkos aprašo 29 punkte ir 31 punkte nustatytomis sąlygomis.
Atlikus reikiamus veiksmus (pvz. iškrovęs/pasikrovęs prekes, įrenginius ar palikęs darbuotojus ir
pan.), kitos įmonės darbuotojas transporto priemonę privalo palikti už E-2 teritorijos ribų. Išimtis
taikoma tik tokiems įrenginiams ar transporto priemonėms be kurių neįmanoma atlikti rangos darbų
ar suteikti paslaugų (pvz. traktoriai, kėlimo ar valymo įrenginiai, buldozeriai ir kiti panašūs įrenginiai).

16. Draudžiama bet kurį leidimą perduoti kitam asmeniui, organizacijai ar naudoti jį kitoje
transporto priemonėje (išskyrus Leidimą L) nei nurodyta prašyme.

III SKYRIUS.
TRANSPORTO PRIEMONIŲ JUDĖJIMAS IR STOVĖJIMAS E-2 TERITORIJOJE

17. Visos transporto priemonės, išskyrus turinčias Leidimus L2 bei vežančios biokurą ir
pelenus, į E-2 teritoriją įvažiuoja ir išvažiuoja per PKP – 1. Įvažiuodami ir išvažiuodami kitos įmonės
darbuotojai, svečiai ir darbuotojai tiek kiek neapima šios Taisyklės privalo vadovautis reikalavimais
nustatytais „Asmenų įėjimo – išėjimo, transporto įvažiavimo – išvažiavimo į Bendrovės teritoriją bei
buvimo joje tvarkos aprašo“ IV skyriuje ir VI skyriuje.

18. Transporto priemonę vairuojantys asmenys privalo laikytis visų Kelių eismo taisyklių ir
vadovautis teritorijoje stovinčiais kelio ženkliais. Draudžiama važiuoti per pėsčiųjų takus, žaliąsias
zonas, prieš eismą, pavojingai manevruoti ar kitaip pažeidinėti Kelių eismo taisykles ar šias
Taisykles. 

19. E-2 teritorijos dalis tarp Chemijos ūkio pastato ir E-2 Gamybinio pastato yra skirta tik
pėstiesiems ir specialiajam transportui, išvežančiam atliekas ir pelenus. Kitų transporto priemonių
judėjimas šioje teritorijos dalyje yra draudžiamas.

20. Transporto priemonės privalo stovėti tik tam skirtose automobilių stovėjimo aikštelėse,
nurodytose Taisyklių 5 Priede. Išimtis taikoma tik tokiems nestandartiniams įrenginiams ar
transporto priemonėms be kurių neįmanoma atlikti tam tikrų rangos darbų ar suteikti paslaugų (pvz.
traktoriai, kėlimo ar valymo įrenginiai, buldozeriai ir kiti panašūs įrenginiai).

21. Jei E-2 teritorijoje visos stovėjimo aikštelėse esančios vietos, skirtos transporto
priemonėms turinčioms Leidimus L2 ir Leidimus L3, yra užimtos, kitų įmonių darbuotojų ar
darbuotojų transporto priemonės turi būti statomos už E-2 teritorijos ribų. 

22. Kai reikia iškrauti / pakrauti krovinius, įrenginius, atliekas ar medžiagas, leidžiama
transporto priemonei laikinai sustoti, stovėti ne tam numatytose zonose. Laikinai sustojusi priemonė
turi neužstatyti išvažiavimų / pravažiavimų bei laikytis visų saugaus eismo taisyklių, aplinkosaugos
ar darbų saugos reikalavimų. Iškrovus / pakrovus krovinius, transporto priemonė turi būti pastatyta į
jai skirtą automobilių stovėjimo aikštelę (5 Priedas) arba palikti E-2 teritoriją.

23. Transporto priemonės, kurioms išduoti Leidimai L2, į E-2 teritoriją gali įvažiuoti /
išvažiuoti tik per PKP - 2 ir stovėti tik jiems skirtoje automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje šalia
PKP-2. Į teritoriją su transporto priemone gali įvažiuoti tik jos savininkas ar valdytojas. Keleiviai į E –
2 teritoriją privalo patekti tik per PKP – 1. Transporto priemonės vairuotojas, atvykstantis /
išvykstantis su ja į / iš E-2,  atsižymi PKP – 2 esančiame skaitytuve.

24. Draudžiama transporto priemonėms, turinčioms Leidimus L2, važinėti po E-2 teritoriją,
išskyrus atkarpą nuo PKP – 2 iki jiems skirtos automobilių stovėjimo aikštelės, ir statyti transporto
priemonę kitur, nei jiems numatyta. Transporto priemonių savininkai, pažeidę šias Taisykles,
netenka teisės įvažiuoti į E-2 teritoriją.
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25. Leidimas L3 turintys kitų įmonių darbuotojai privalo statyti transporto
priemones tik jiems skirtose automobilių stovėjimo aikštelėse. Draudžiama kitų įmonių darbuotojams
statyti transporto priemones kitose automobilių stovėjimo aikštelėse.

26. Visų rūšių išduoti leidimai privalo būti padėti matomoje transporto priemonės vietoje, o
apsauga turi teisę tikrini leidimus įvažiuojant / išvažiuojant į teritoriją ar būnant joje. Nepateikus
leidimo ar jo nesant transporto priemonėje matomoje vietoje, apsauga turi teisę neįleisti transporto
priemonės į E-2 teritoriją arba paprašyti ją palikti.

27. Ekstremalių situacijų metu Bendrovės sprendimu gali būti laikinai apribojamas transporto
patekimas į E-2 teritoriją.

IV SKYRIUS.
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Taisyklės įsigalioja jas patvirtinus Bendrovės generaliniam direktoriui.
29. Bendroves darbuotojai, kitų įmonių darbuotojai, svečiai patenkantys į E-2 teritoriją

transporto priemone su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti pasirašytinai arba elektroninėmis
priemonėmis (per dokumentų valdymo sistemą, darbuotojui pasirašant sisteminiu parašu).

30. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
31. Už Taisyklėse nustatytų reikalavimų nesilaikymą ir pažeidimą darbuotojai, kitų įmonių

darbuotojai atsako galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
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Transporto priemonių judėjimo, sustojimo ir
stovėjimo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ elektrinės E-
2 teritorijoje taisyklių
1 Priedas

LEIDIMŲ ĮVAŽIUOTI IR STATYTI TRANSPORTO PRIEMONĘ BENDROVĖS VALDOMUOSE
OBJEKTUOSE RŪŠYS
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Transporto priemonių judėjimo, sustojimo ir
stovėjimo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ elektrinės E-
2 teritorijoje taisyklių
2 priedas

LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONĘ BENDROVĖS OBJEKTUOSE REGISTRAS

Eil.
Nr.

Transporto
priemonės markė 

Transporto priemonės
valstybinis numeris

Vardas/ Pavardė
( Subjekto pavadinimas )

Leidimo
Nr. 

Leidimo rūšis Išdavimo
data
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Transporto priemonių judėjimo, sustojimo ir
stovėjimo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ elektrinės E-
2 teritorijoje taisyklių
3 priedas

________________________________________________
(Darbuotojo vardas, pavardė arba Įmonės pavadinimas)

AB „Vilniaus šilumos tinklai“
Atsakingam darbuotojui

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO ĮVAŽIUOTI IR STATYTI TRANSPORTO PRIEMONĘ E-2
TERITORIJOJE

_____________ Nr. ____________
Vilnius

Prašau suteikti leidimą įvažiuoti ir statyti transporto priemonę
________________________ Elektrinės E-2 teritorijoje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje.
(automobilio  markė, valstybinis numeris)

Įsipareigoju griežtai laikytis visų saugumo, darbų saugos, kelių eismo taisyklių, „Asmenų
įėjimo – išėjimo, transporto įvažiavimo – išvažiavimo į bendrovės teritoriją bei buvimo joje tvarkos
aprašo“ ir „Transporto priemonių judėjimo, sustojimo ir stovėjimo AB „Vilniaus šilumos tinklai“
elektrinės E-2 teritorijoje taisyklių“ reikalavimų.

__________________
(Parašas) (V. Pavardė)
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Transporto priemonių judėjimo, sustojimo ir
stovėjimo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ elektrinės E-
2 teritorijoje taisyklių
4 priedas

DARBUOTOJO SUTIKIMAS TVARKYTI JO ASMENS DUOMENIS

__________________
(data)
Vilnius

Aš, _____________________________________________, pasirašydamas (-a) šį sutikimą, patvirtinu, kad:
                     (vardas, pavardė, )

Sutinku nesutinku , kad mano asmens duomenų valdytojas – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (įmonės
kodas 124135580, (8 5) 271 2804, 279 1445; el. p. info@chc.lt), tvarkytų mano asmens duomenis žemiau
nurodytomis sąlygomis: 

1. Asmens duomenų apsaugas pareigūnas – UAB „VORAS Consulting", tel. +370 5 266 7026, el. p. dap@chc.lt

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: Vidaus administravimas (asmeninių transporto priemonių įvažiavimas ir
stovėjimas)

3. Asmens duomenų gavėjai, gavėjų kategorijos: nėra

4. Asmens duomenų saugojimo terminas – iki susitikimo atšaukimo arba kai pasiekti tvarkymo tikslai

5. Tvarkomų Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, asmeninės transporto priemonės valstybinis
numeris 

6. Duomenų tvarkymo pagrindas:  mano sutikimas.

7. Asmens duomenims tvarkyti netaikomas  automatizuoto sprendimų priėmimas.

8. Asmens duomenų AB „Vilniaus šilumos tinklai“ neperduoda trečiajai valstybei ar tarptautinei
organizacijai.

9. Aš turiu teisę pateikti prašymą dėl:

 informavimo ir susipažinimo su tvarkomais mano asmens duomenimis,
 mano asmens duomenų ištaisymo,
 mano asmens duomenų ištrynimo,
 mano asmens duomenų tvarkymo apribojimo,
 mano asmens duomenų pateikimo susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu,
 mano nesutikimo, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi (jei duomenų tvarkymo pagrindas –

teisėtas interesas).

Man yra išaiškinta teisė atšaukti šį sutikimą ir Bendrovės teisę tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu,
apie tai informuojant elektroniniu paštu: dap@chc.lt.

Jūsų teikiamuose prašymuose turi būti nurodoma: informacija, kuri leistų mums nustatyti jus kaip duomenų
subjektą; prašomi atlikti veiksmai; asmens duomenys, kurių atžvilgiu prašoma atlikti šiuos veiksmus. Mes
išnagrinėsime prašymą per 22 (dvidešimt dvi) darbo dienų nuo jo gavimo ir informuosime jus apie veiksmus, kurių
buvo imtasi vykdant gautą prašymą. Jūs būsite informuotas(-a) tokia forma, kokia buvo pateiktas prašymas.
Jei manote, kad jūsų teisės, susijusios su mūsų atliekamu jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, turite
teisę kreiptis į priežiūros instituciją: Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją; įmonės kodas 188607912; A.
Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; faks. (8 5) 261 9494; el. paštas ada@ada.lt. 

             SU INFORMACIJA SUSIPAŽINAU IR SUTINKU:

          __________________
                                                                                                                           (vardas, pavardė, parašas)
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