_____________________________________________________________________________________________________
(ūkio subjekto pavadinimas (fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens – įmonės pavadinimas), kodas (fizinio asmens –
tiksli gimimo data; juridinio asmens – įmonės kodas), fizinio asmens adresas arba juridinio asmens buveinės adresas; telefono ir
fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, jeigu tokie yra)

Marijampolės savivaldybės administracijai*
PRAŠYMAS
IŠDUOTI, PAKEISTI, PATIKSLINTI ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJĄ, IŠDUOTI ŠILUMOS
TIEKIMO LICENCIJOS DUBLIKATĄ, SUSTABDYTI ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS
GALIOJIMĄ, PANAIKINTI ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS GALIOJIMĄ, PANAIKINTI
ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ
__________________
(data)
______________________________________________________________________________________
(ūkio subjekto pavadinimas (fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens – įmonės pavadinimas)
Prašo ________________________________________________________________licenciją.
(išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti
licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą) 1
______________________________________________________________________________________
(licencijuojamos veiklos pavadinimas)
Licencijos išdavimo data ir numeris: _________________________________________________________
(nurodyti visais atvejais, išskyrus prašant išduoti licenciją)
Veiklos teritorija 2 ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
Ūkio subjekto vadovas3 ___________________________________________________________________
(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
______________________________________________________________________________________
Esu informuota(-s), kad mano asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio nuostatomis (tvarkyti
duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas) arba
tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios
valdžios funkcijas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas) arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdyt ojo
interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

PRIDEDAMA:
1. Dokumentai,

lapai (ų).

(parašas)

(vardas, pavardė)

*Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas: J. Basanavičiaus a. 1,
68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos
pareigūno kontaktai:. duomenu.apsauga@marijampole.lt
Su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis Marijampolės savivaldybės administracijoje galima susipažinti svetainėje
https://www.marijampole.lt/go.php/lit/Asmens-duomenu-apsauga/1

1

Reikiamą žodį įrašyti.
Nurodyti numatomą licencijuojamos veiklos teritoriją, kuri nurodoma pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar)
kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.
3
Jei ūkio subjektas yra fizinis asmuo, šios eilutės pildyti nereikia.
2

