(renginio organizatoriaus vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)
(fizinio asmens gimimo data arba juridinio asmens kodas)
(fizinio arba juridinio asmens adresas)
(fizinio arba juridinio asmens telefono numeris)
(fizinio arba juridinio asmens el. pašto adresas)

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriui
PRAŠYMAS LEISTI ORGANIZUOTI RENGINĮ VIEŠOJOJE VIETOJE
(data)

Marijampolė

1. Renginio forma ir pavadinimas
2. Renginio pobūdis – komercinis/nekomercinis
3. Renginio data ir laikas:
3.1. Pasiruošimo renginiui renginio vietoje data ir
laikas nuo (val.) iki (val.)
3.2. Renginio data ir laikas nuo (val.) iki (val.)
3.3. Renginio vietos sutvarkymo data ir laikas
nuo (val.) iki (val.)
4.Renginio vieta (adresas), teritorija arba maršrutas (eitynių ar procesijos):

5. Numatomas dalyvių (žiūrovų) skaičius
6. Renginio organizatorių įsipareigojimai (pažymėti):
užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą

palaikyti švarą ir tvarką

sutvarkyti renginio vietą po renginio

7. Renginio organizatorių pageidavimai (pažymėti) :
leisti prekybą

apriboti eismą

palaikyti viešąją tvarką

8. Už renginį atsakingi 2 (du) asmenys:
8.1
(vardas, pavardė, gim. data, gyvenamoji vieta, tel. Nr.)

8.2.
(vardas, pavardė, gim. data, gyvenamoji vieta, tel. Nr.)

(parašas)

(pareigos, vardas, pavardė)

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113,
adresas: Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės
savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt
Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų
teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų.
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik esant teisiniam pagrindui. Jūsų asmens duomenys bus saugomi Marijampolės savivaldybės administracijos
nustatyta tvarka ir terminais.
Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir kad duomenų valdytojas juos
ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis bei teisę
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).

