________________________________________________________________________________
(vaiko tėvų ar turimo vienintelio iš tėvų vardai (-as) ir pavardės (-ė)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(adresas)

Marijampolės savivaldybės administracijai
PRAŠYMAS
DĖL VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) TĖVŲ PRAŠYMU NUSTATYMO
_____________________
(data)

Marijampolė

Prašome (-au) mūsų (mano) laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos į ________________
________________________________________________________________________________
(užsienio valstybė, miestas,

________________________________________________________________________________
gyvenamosios vietos užsienyje adresas, kontaktiniai telefonai)

laikotarpiu nuo 20____ m. __________________________d. iki mūsų (mano) sugrįžimo į Lietuvos
Respubliką nustatyti mūsų (mano) vaikui ______________________________________________
(vardas ir pavardė)

__________________________ laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti _________________________
(gimimo metai)

(fizinio asmens vardas, pavardė,

_____________________________________ vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju).
gimimo metai)

Vaiko globos (rūpybos) vietą nustatyti _________________________________________________
(adresas)
_______________________________________________________________________________.
Įsipareigojame (-u) kiekvieną kalendorinį mėnesį užtikrinti vaiko išlaikymą, bendradarbiauti
su vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) ir per 5 kalendorines dienas nuo mūsų (mano) parvykimo į
Lietuvą raštu informuoti Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių
apie mūsų (mano) sugrįžimą į Lietuvos Respubliką.
Mums (man) išaiškintos asmeninių ir turtinių tėvų teisių ir pareigų nevykdymo pasekmės
pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180 straipsnio ir Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekso 74 straipsnio nuostatas.

Mūsų (mano) laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu mums (man)
tarpininkaujantis asmuo Lietuvoje - ___________________________________________________
(vardas ir pavardė, adresas)

_______________________________________________________________________________.

________________
(parašai (-as)

________________

_________________________________________________________
(tėvų ar vienintelio iš tėvų vardai (-as) ir pavardės (-ė)

_________________________________________________________

Aš, _______________________________________________________________________
(tėvų siūlomo paskirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) fizinio asmens vardas ir pavardė)

sutinku būti vaiko globėju (rūpintoju) ir laikinai globoti tėvų ar vienintelio iš tėvų man patikėtą
vaiką.
____________________
(parašas)

_______________________________________________
(vardas ir pavardė)

__________________________
(data)

____________________
Jūsų asmens duomenų valdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113, adresas:
J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 68307 Marijampolė, tel. 8 343 90011, el. p. administracija@marijampole.lt). Marijampolės savivaldybės
administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. 8 343 90 061, el. p. 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 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).

