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Priedas Nr. 1 

 

 

______________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, gimimo data) 

 

______________________________________________________________________________ 
(adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) 

 

 

SUTIKIMAS  

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO  

 

_____ m. ____________ mėn. ___ d. 

         Vilnius 

 

Pateikdamas (-a) šį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau – Sutikimas), sutinku, kad 

SĮ Vilniaus atliekų sistemos administratorius, juridinio asmens kodas 304195262, buveinės adresas 

Smolensko g. 5, (toliau – Bendrovė) perduotų/gautų mano asmens duomenis šiame Sutikime 

nurodytais tikslais, apimtimi ir sąlygomis.  

Man žinoma, kad Bendrovė tvarko mano asmens duomenis šiuo tikslu: vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) administravimas, pagal šią 

rinkliavą nustačiusios savivaldybės teisės aktus.  

Pasirašydamas (-a) šį sutikimą, sutinku, kad Bendrovė, pritaikiusi Rinkliavos mokesčio 

lengvatą ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Vilniaus miesto 

savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą nuostatų 72-80 p., siekdama gauti duomenis iš elektros tiekėjo apie elektros energijos 

suvartojimą objekte, už kurį man yra nustatyta mokestinė prievolė mokėti Vietinę rinkliavą perduotų 

elektros energijos tiekėjui šiuos Vietinės rinkliavos mokėtojų registre esančius arba Sutikime 

pateiktus asmens duomenis: 

1. Vardą, pavardę; 

2. Nekilnojamo turto objekto adresą; 

3. Elektros vartotojo mokėtojo kodą; 

4. Laikotarpį už kurį reikalingi elektros suvartojimo duomenys. 

 

Sutinku, kad elektros energijos tiekėjas pateiktų Bendrovei duomenis apie suvartotą elektros 

energiją per nurodytą laikotarpį. 

Patvirtinu, kad esu tinkamai informuotas (-a) apie savo teises: a) susipažinti su tvarkomais 

savo asmens duomenimis; b) reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens 

duomenis; c) reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens 

duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant įstatymus;  d) gauti su savimi susijusius 

asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir (ar) kompiuterio skaitomu formatu; e) nesutikti 

su savo duomenų tvarkymu ir (arba) atšaukti šį Sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, 

nedarant poveikio Sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki Sutikimo atšaukimo teisėtumui; f) dėl 

duomenų valdytojo veiksmų (neveikimo) teikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  

Patvirtinu, kad: 

1. man yra žinoma ir suprantama, kad man nesutinkant Bendrovei leisti tvarkyti šiame 

Sutikime nurodytus asmens duomenis, Bendrovė neturės galimybės be atskiro mano kreipimosi gauti 

duomenų apie elektros energijos suvartojimą objekte, už kurį man yra nustatyta mokestinė prievolė 

mokėti Vietinę rinkliavą. 
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2. mano pateikti duomenys ir informacija yra tiksli ir teisinga, ir Bendrovė nėra atsakinga 

už perteklinių duomenų valdymą ir tvarkymą, jei tokius duomenis šiame Sutikime Bendrovei 

neapdairiai pateikiau. 

Šis Sutikimas galioja ir asmens duomenys, jeigu teisės aktai nenumato kitaip ir asmuo nėra 

atšaukęs sutikimo, yra tvarkomi 5 metai nuo prievolės mokėti rinkliavą paskutinės dienos.   

Norint atšaukti šį Sutikimą, tai galima padaryti kreipiantis į Bendrovę raštu. Detalesnė 

informacija apie asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės 

internetinėje svetainėje https://sivasa.lt/privatumo-politika.  

 

____________________                           _____________________________________________                      
(parašas)               (vardas, pavardė) 

https://sivasa.lt/privatumo-politika

