Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos
asmens duomenų tvarkymo taisyklių
nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. priedas
VILNIAUS MEMORIALINIŲ MUZIEJŲ DIREKCIJOS
RENGINIŲ LANKYTOJŲ REGISTRACIJOS FORMA

Užpildęs registracijos formą, patvirtinu, kad esu informuotas, jog:
1. Pateiktų mano duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto ir telefono) valdytojas: BĮ Vilniaus
memorialinių muziejų direkcija, kodas 300132332, adresas Pamėnkalnio g. 34, Vilnius,
vmmd@vilniausmuziejai.lt.
2. Duomenų tvarkymo tikslas: LR Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos
valstybės operacijų vadovo sprendimo „Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų bei kultūros, pramogų
ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ 3.1 punkto vykdymo užtikrinimas (renkami asmens
duomenys – vardas, pavardė, telefono numeris) bei dalyvavimo renginyje registracijos patvirtinimo
užtikrinimas (renkami duomenys – el. pašto adresas).
3. Asmens duomenų tvarkymas:
3.1. Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris yra tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. vykdant teisinę prievolę;
3.2. Jūsų el. paštas tvarkomas vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktu, t. y. tvarkyti
duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui.
4. Asmens duomenų saugojimas:
4.1. Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris bus saugomi ne ilgesniu nei 21 dienos laikotarpiu po
renginio datos;
4.2. Jūsų el. paštas bus saugomas iki renginio pabaigos.
5. Duomenys gali būti pateikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos
ministerijos, taip pat institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės
aktų nustatyta tvarka.
6. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: adresas Polocko g. 52 Vilnius,
polocko52@vilniausmuziejai.lt, +370 607 88754.
7. Turiu teisę raštu arba el. paštu polocko52@vilniausmuziejai.lt kreipdamasis į duomenų valdytoją
prašyti:
7.1. leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
7.2. juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
7.3. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius,
ada@ada.lt).
FORMA, KURIĄ REIKIA PILDYTI (PRTAIKYTI KIEKVIENU ATVEJU PAGAL POREIKĮ)

Užpildęs registracijos formą, patvirtinu, kad esu informuotas, jog:
- pateiktų mano duomenų (xxxxxxxxxxxxxxx) valdytojas: XXX, kodas xxxxxxxxxxxxxxxx, adresas
xxxxxx, Vilnius, xxxxxxx@xxxxx.lt;
- duomenų tvarkymo tikslas: xxxxxxxxxxxxx
- asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau –
BDAR) 6 straipsnio 1 dalies xxxxxxx punktu, t. y. xxxxxxxxxxxx;
- asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu ................laikotarpiu;
- duomenys gali būti pateikti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, taip pat institucijoms ar įstaigoms, kai tokių
duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: adresas xxxxxxx Vilnius,
xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.lt , (85) 2xxxxxxx;
- turiu teisę raštu arba el. paštu xxxxxx@xxxxxx.lt kreipdamasis į duomenų valdytoją prašyti:
- leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
- juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius,
ada@ada.lt).

