(įmonės pavadinimas, kodas)
(teisinė forma)
(buveinės adresas)
(įmonės vadovų vardai, pavardės, asmens kodai (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data)

(tel. Nr., el. pašto adresas)

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriui
PRANEŠIMAS
APIE KETINIMĄ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS
(data)
Marijampolė
Pranešu apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais nuo

_________________
(data)

mažmeninės prekybos vieta (parduotuvė, baras, kavinė, kioskas ir t.t.) ir jos pavadinimas (jeigu mažmeninės prekybos vietai suteiktas pavadinimas),
jeigu prekybos vieta-automobilinė parduotuvė ,nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas ir registravimo valstybinis numeris)
mažmeninės prekybos vietos adresas(jeigu prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės nurodomi automobilinės
parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai)
(sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresas ( nurodomas tais atvejais, kai mažmeninės prekybos vietos ir sandėlio , kuriame
laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresai skirtingi, tai pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės)

Pranešimus dėl licencijos norėčiau gauti (pažymėti)
elektroninėmis priemonėmis

paštu

Įmonė atitinka kiekvieną iš Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 11straipsnio 2 dalies 1-7 ir 10 punktuose
nustatytų reikalavimų ir yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus.
Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą sumokėta
(įmokos data)
Užtikrinu, kad prekybos vieta, kurioje ketinama verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir prekybos jais būdas
pasirinkti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 15 straipsnyje nustatytų draudimų ir ribojimų.
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(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).

