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_________________________________________________________________
(pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma arba
fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data)

_________________________________________________________________
(pareiškėjo (juridinio asmens) rekvizitai: kodas, buveinės
adresas arba fizinio asmens adresas)

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriui

DEKLARACIJA
APIE PAREIŠKĖJO ATITIKIMĄ LEIDIMŲ VERSTIS PREKYBOS NAFTOS
PRODUKTAIS VEIKLA IŠDAVIMO TAISYKLIŲ 24 PUNKTO REIKALAVIMAMS
20 ___ m. ____________

d.

Pažymime / pažymiu, kad ūkio subjekto (įmonės)
dalyviai,
turintys ne mažiau kaip 10 proc. akcijų (pajų, dalininkų įnašų),
vadovai, savininkai (vardai, pavardės ir gimimo datos, o
jeigu
akcininkas (dalyvis) yra juridinis asmuo, ir juridinio
asmens
pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Atitinka / atitinku Leidimų vestis prekybos naftos
produktais
veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos
energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 "Dėl
Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla
išdavimo
taisyklių patvirtinimo" 24 punkte nustatytus reikalavimus.
Pareiškėjo
(pareiškėjo atstovo)

__________
(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).

