
SUTIKIMAS 

Dėl asmens duomenų teikimo kontaktiniam asmeniui sutarties vykdymo tikslu 

__________________, Vilnius 
                                          (data) 

 

Aš, ______________________________________________________, būdamas UAB „Vilniaus vandenys“,  
                               (vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data) 

juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius (toliau – Bendrovė) klientu, SUTINKU, 

kad Bendrovė sutarties vykdymo tikslais ir atlikdama mano pavedimą, šiam mano kontaktiniam  

asmeniui ________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data) 

_______________________________________________________________________________  (toliau –  

(el. pašto adresas / pašto adresas) 

Kontaktinis asmuo), teiktų šiuos žemiau nurodytus mano asmens duomenis (pažymėti vieną arba abi duomenų grupes): 

Duomenis apie teikiamas paslaugas: sutarties duomenis (kokiu adresu ir 
kokios paslaugos teikiamos), sutarties sudarymo ar nesudarymo faktą, 
deklaruotus geriamojo vandens apskaitos prietaisų parodymus, esamą 
skolos ar permokos sumą, įmokos gavimo ar negavimo faktą, informaciją 
apie planuojamus ar atliktus geriamojo vandens apskaitos prietaisų 
keitimo, patikros ar remonto faktus. 

Nesutinku ☐ 
 
 

Sutinku 
 
 

☐ 
 

Kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį. Nesutinku ☐ 
 

Sutinku 
 

☐ 
 

Lentelėje aukščiau nurodyti mano asmens duomenys gali būti teikiami Kontaktiniam asmeniui dėl patalpų, esančiu 

adresu __________________________________________________. 

Šį sutikimą galiu bet kada atšaukti pateikdamas raštu ar el. paštu laisvos formos prašymą Bendrovei. Sutikimo 

atšaukimas nedaro įtakos anksčiau pagal jį teiktų duomenų teisėtumui. 

Patvirtinu, kad turiu teisę perduoti Kontaktinio asmens duomenis Bendrovei. Bendrovė įsipareigoja informuoti 

Kontaktinį asmenį apie jo duomenų tvarkymą, nurodant, kad jo duomenis gavo būtent iš manęs (iš kliento) 

(atskleidžiant vardą ir pavardę). Suprantu, kad Kontaktinis asmuo gali nesutikti su jo duomenų tvarkymu ir tokiu atveju 

Bendrovė duomenų jam neteiks. 

Patvirtinu, kad man yra žinomos toliau išvardintos mano teisės: 
- susipažinti su Bendrovės tvarkomais mano asmens duomenimis ir gauti informaciją,  

- iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys buvo surinkti,  
- kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;  

- reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens 
duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;  

- nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto 
intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami mano asmens duomenys. 

  

 

___________________________________________________ 
        (vardas, pavardė, parašas)

 
 


