2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 7 prioriteto
„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės
Nr. 07.3.3-IVG–T-428 „Subsidijos verslo
pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
10 priedas
(Pranešimo dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pavyzdys)
PRANEŠIMAS DĖL INFORMAVIMO APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Aš, _________________________________________________________________________,
(įrašyti vardą ir pavardę)
1. esu informuotas, kad:
1.1. UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau
– INVEGA), juridinio asmens kodas 110084026, buveinės adresas – Konstitucijos pr. 7,
09308 Vilnius, tel. (8 5) 210 7510, el. paštas info@invega.lt, įgyvendindama 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir
dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos
verslo pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo ( toliau – Aprašas) nuostatas, gaus, tvarkys ir
saugos paraiškos 21 punkte ,,Pareiškėjo deklaracija“ nurodytus asmens duomenis;
1.2. asmens duomenys, nurodyti šio pranešimo 1.1 papunktyje, bus naudojami atrankinės
patikros tikslais – siekiant patikrinti paraiškos 21 punkte ,,Pareiškėjo deklaracija“ pareiškėjo
nurodytos informacijos tikrumą;
1.3. asmens duomenys, nurodyti šio pranešimo 1.1 papunktyje, bus naudojami priemonės
Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“ apskaitos ir audito tikslais;
1.4. asmens duomenis, nurodytus šio pranešimo 1.1 papunktyje, tvarkys ir 10 metų saugos
INVEGA, kuri audito tikslais ir esant konkrečiam Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo tikrinimą atliekančių Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos institucijų
paklausimui, pateiktų juos šioms institucijoms;
1.5. asmens duomenys, nurodyti šio pranešimo 1.1 papunktyje bus perduoti trečiosioms šalims
ir naudojami tyrimo ir (arba) apklausos tikslais.
2. esu supažindintas su savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, nustatytomis 2016 m. balandžio
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
Nr. 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau –
Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, ir jų
įgyvendinimo tvarka:
2.1. būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2.2. susipažinti su savo asmens duomenimis;
2.3. reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.
3. esu informuotas, kad duomenų subjektų teisės INVEGAI tvarkant asmens duomenis taip pat
įgyvendinamos vadovaujantis INVEGOS patvirtintomis duomenų subjektų teisių tvarkant asmens
duomenis įgyvendinimo taisyklėmis. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama
interneto svetainėje www.invega.lt
4. esu informuotas, kad INVEGOS veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto
teises, turi teisę skųsti duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne
pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento 80 straipsnio reikalavimus,

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt,
interneto svetainė www.ada.lt), taip pat kreiptis į teismą teisės aktuose nustatyta tvarka;
5. esu informuotas, kad duomenų subjektas, dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyręs
materialinę ar nematerialinę žalą, turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo jis gali kreiptis į
teismą teisės aktuose nustatyta tvarka.
6. esu informuotas, kad prireikus, šis pranešimas gali būti tikslinamas.
__________

____________________
(parašas)

____________________
(vardas, pavardė)

