
Dovanos (išmokos) kūdikiui 

skyrimo Šiaulių rajono 

savivaldybėje aprašo 

priedas 

 

(Prašymo forma) 

____________________________________ 
(vardas, pavardė) 

_______________________________________ 
(asmens kodas) 

_______________________________________ 
(deklaruota gyvenamoji vieta arba telefono numeris) 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus vedėjui 

 

 

PRAŠYMAS 

DOVANAI (IŠMOKAI) KŪDIKIUI GAUTI 

 

________________ 
(data) 

 

Prašau skirti dovaną (išmoką) kūdikiui_________________________________________, 
(vardas, pavardė) 

gim. 20___m._____________ d., kuris ________________________________________________ 
(deklaruota gyvenamoji vieta) 

_______________________________________________________________________________ . 

 

Skirtą dovaną (išmoką) prašau pervesti į _____________________________________ banko 
(banko pavadinimas) 

 

atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ____________________________________. 

 

Pagrindas: Šiaulių rajono savivaldybės 2018 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T-158 ,,Dėl 

Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

 
Informuojame, kad:  

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), buveinės adresas: Vilniaus g. 263, 

76337 Šiauliai, el. pašto adresas prim@siauliuraj.lt, Jūsų asmens duomenis tvarkys dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo 

Šiaulių rajono savivaldybėje tikslu. 

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 

ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 6 straipsnio 

1 dalies e punktas. 

3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti: 

3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai 

(pvz.: antstoliams, teismams ir kt.); 

3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo. 

4. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 2 metų laikotarpį nuo paslaugos suteikimo. Šis terminas gali būti pratęstas, 

jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar 

kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje 

ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, 

kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. 
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5. Jūs turite teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis. Daugiau informacijos apie 

Jūsų teises galite rasti www.siauliuraj.lt, pasirinkdami Asmens duomenų apsaugos skiltį. 

6. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens 

duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiąjį 

specialistą (duomenų apsaugai) šiais kontaktais: tel. +370 612 93 407, el. p. dap@siauliuraj.lt, adresu: Vilniaus g. 263, 

76337 Šiauliai. 

7. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, 

tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens 

duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių. 

 

_____________________   ____________________________ 
(parašas)    (vardas, pavardė) 

 

http://www.siauliuraj.lt/
mailto:dap@siauliuraj.lt
mailto:ada@ada.lt

