
 
[duomenų subjekto vardas, pavardė]

UAB „Palink“
Lentvario g. 33, Vilnius

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMAS
SUSIPAŽINTI SU ASMENS DUOMENIMIS

 
[data]

1. Duomenų subjekto duomenys1
(žemiau galite įrašyti savo asmens duomenis, kurie yra Jums žinomi ir kurie padės mums Jus geriau atpažinti bei 
pateikti prašomą informaciją ar susisiekti su Jumis)

Vardas

Pavardė

Telefono numeris

Adresas

El.paštas

Gimimo data

Banko sąskaitos numeris

Lojalumo kortelės numeris

IKI programėlės vartotojo ID

Tabelio numeris (darbuotojo)

Juridinio asmens kodas (partnerio)

Kita

1 Jei turite klausimų dėl duomenų subjekto prašymo pildymo, galite kreiptis į UAB „Palink“ duomenų apsaugos pareigūną, tel. 8 5 260 17 00,  
 el. p. asmensduomenys@iki.lt

DUOMENŲ SUBJEKTO PAKLAUSIMO FORMA

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (toliau – Reglamentas) suteikia teisę duomenų subjektui susipažinti 
su asmens duomenimis, prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu 
susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu.

Ši duomenų subjekto paklausimo forma yra skirta padėti UAB „Palink“ kaip duomenų valdytojui surasti Jūsų asmens duomenis. 

Jūsų prašoma informacija arba  informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, Jums bus pateikta arba veiksmai  
bus atlikti per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Tas laikotarpis prireikus galės būti pratęstas ne ilgiau kaip dar  
2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių, tačiau tokiu atveju UAB „Palink“ apie tokį pratęsimą, kartu 
pateikiant vėlavimo priežastis, informuos Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

Gavus Jūsų prašymą, turės būti nustatoma Jūsų kaip duomenų subjekto tapatybė, siekiant, kad informacija apie duomenų 
tvarkymą nebūtų teikiama pašaliniams asmenims, kurie neturi teisės su ja susipažinti.



2. Duomenų subjekto prašymas 
Prašau leisti susipažinti su UAB „Palink“ tvarkomais mano asmens duomenimis.

Žemiau galite užpildyti esantį lauką, jei pageidaujate, kad būtų pateikta konkreti informacija apie Jūsų tvarkomus 
asmens duomenis arba jei pageidaujate nurodyti papildomą informaciją, kuri padėtų rasti Jūsų norimus duomenis 
(pvz. lojalumo kortelės numeris, konkretus  laikotarpis, el.laiškai už tam tikrą laikotarpį, ankstesnis vardas, pavardė 
(jei keitėsi) ir pan.

3. Atsakymo gavimo būdas:2
Atsakymą pageidauju gauti:

 registruotu paštu adresu  

 el. paštu adresu  

 asmeniškai atsiimant

 
(vardas, pavardė, parašas)

Pildo UAB „Palink“ darbuotojas3
Asmens duomenų subjekto tapatybei nustatyti duomenų subjektas pateikė asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą:

 asmens tapatybės kortelę;

 pasą;

 kitą dokumentą (nurodyti) 

 

(UAB „Palink“ darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data)

2 Tuo atveju, jeigu pageidaujamo būdo atsakymui gauti nenurodysite, pateiksime atsakymą į jį ta pačia forma, kokia gavome prašymą
3 Pildoma tais atvejais, kai asmens duomenų subjekto tapatybės negalima kitaip nustatyti



 
[duomenų subjekto vardas, pavardė]

UAB „Palink“
Lentvario g. 33, Vilnius

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMAS
IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS

 
[data]

1. Duomenų subjekto duomenys1
(žemiau galite įrašyti savo asmens duomenis, kurie yra Jums žinomi ir kurie padės mums Jus geriau atpažinti bei 
pateikti prašomą informaciją ar susisiekti su Jumis)

Vardas

Pavardė

Telefono numeris

Adresas

El.paštas

Gimimo data

Banko sąskaitos numeris

Lojalumo kortelės numeris

IKI programėlės vartotojo ID

Tabelio numeris (darbuotojo)

Juridinio asmens kodas (partnerio)

Kita

2. Duomenų subjekto prašymas
Prašau ištrinti mano asmens duomenis:

1 Jei turite klausimų dėl duomenų subjekto prašymo pildymo, galite kreiptis į UAB „Palink“ duomenų apsaugos pareigūną, tel. 8 5 260 17 00,  
 el. p. asmensduomenys@iki.lt

DUOMENŲ SUBJEKTO PAKLAUSIMO FORMA

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (toliau – Reglamentas) suteikia teisę duomenų subjektui susipažinti 
su asmens duomenimis, prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu 
susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu.

Ši duomenų subjekto paklausimo forma yra skirta padėti UAB „Palink“ kaip duomenų valdytojui surasti Jūsų asmens duomenis. 

Jūsų prašoma informacija arba  informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, Jums bus pateikta arba veiksmai 
bus atlikti per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Tas laikotarpis prireikus galės būti pratęstas ne ilgiau kaip dar 
2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių, tačiau tokiu atveju UAB „Palink“ apie tokį pratęsimą, kartu 
pateikiant vėlavimo priežastis, informuos Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

Gavus Jūsų prašymą, turės būti nustatoma Jūsų kaip duomenų subjekto tapatybė, siekiant, kad informacija apie duomenų 
tvarkymą nebūtų teikiama pašaliniams asmenims, kurie neturi teisės su ja susipažinti.



Priežastis, dėl kurios prašoma ištrinti asmens duomenis:

3. Atsakymo gavimo būdas:2
Atsakymą pageidauju gauti:

 registruotu paštu adresu  

 el. paštu adresu  

 asmeniškai atsiimant

 
(vardas, pavardė, parašas)

Pildo UAB „Palink“ darbuotojas3
Asmens duomenų subjekto tapatybei nustatyti duomenų subjektas pateikė asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą:

 asmens tapatybės kortelę;

 pasą;

 kitą dokumentą (nurodyti) 

 

(UAB „Palink“ darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data)

2 Tuo atveju, jeigu pageidaujamo būdo atsakymui gauti nenurodysite, pateiksime atsakymą į jį ta pačia forma, kokia gavome prašymą
3 Pildoma tais atvejais, kai asmens duomenų subjekto tapatybės negalima kitaip nustatyti



 
[duomenų subjekto vardas, pavardė]

UAB „Palink“
Lentvario g. 33, Vilnius

DUOMENŲ SUBJEKTO PAREIŠKIMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ IŠTAISYMO

 
[data]

1. Duomenų subjekto duomenys1
(žemiau galite įrašyti savo asmens duomenis, kurie yra Jums žinomi ir kurie padės mums Jus geriau atpažinti bei 
pateikti prašomą informaciją ar susisiekti su Jumis)

Vardas

Pavardė

Telefono numeris

Adresas

El.paštas

Gimimo data

Banko sąskaitos numeris

Lojalumo kortelės numeris

IKI programėlės vartotojo ID

Tabelio numeris (darbuotojo)

Juridinio asmens kodas (partnerio)

Kita

1 Jei turite klausimų dėl duomenų subjekto prašymo pildymo, galite kreiptis į UAB „Palink“ duomenų apsaugos pareigūną, tel. 8 5 260 17 00,  
 el. p. asmensduomenys@iki.lt

DUOMENŲ SUBJEKTO PAKLAUSIMO FORMA

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (toliau – Reglamentas) suteikia teisę duomenų subjektui susipažinti 
su asmens duomenimis, prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu 
susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu.

Ši duomenų subjekto paklausimo forma yra skirta padėti UAB „Palink“ kaip duomenų valdytojui surasti Jūsų asmens duomenis. 

Jūsų prašoma informacija arba  informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, Jums bus pateikta arba veiksmai  
bus atlikti per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Tas laikotarpis prireikus galės būti pratęstas ne ilgiau kaip dar  
2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių, tačiau tokiu atveju UAB „Palink“ apie tokį pratęsimą, kartu 
pateikiant vėlavimo priežastis, informuos Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

Gavus Jūsų prašymą, turės būti nustatoma Jūsų kaip duomenų subjekto tapatybė, siekiant, kad informacija apie duomenų 
tvarkymą nebūtų teikiama pašaliniams asmenims, kurie neturi teisės su ja susipažinti.



2. Duomenų subjekto prašymas
Prašau ištaisyti netikslius mano asmens duomenis: 

Netikslus asmens duomuo Tikslus asmens duomuo

3. Atsakymo gavimo būdas:2
Atsakymą pageidauju gauti:

 registruotu paštu adresu  

 el. paštu adresu  

 asmeniškai atsiimant

 
(vardas, pavardė, parašas)

Pildo UAB „Palink“ darbuotojas3
Asmens duomenų subjekto tapatybei nustatyti duomenų subjektas pateikė asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą:

 asmens tapatybės kortelę;

 pasą;

 kitą dokumentą (nurodyti) 

 

(UAB „Palink“ darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data)

2 Tuo atveju, jeigu pageidaujamo būdo atsakymui gauti nenurodysite, pateiksime atsakymą į jį ta pačia forma, kokia gavome prašymą
3 Pildoma tais atvejais, kai asmens duomenų subjekto tapatybės negalima kitaip nustatyti
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