(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)
(juridinio asmens kodas arba fizinio asmens veiklos vykdymo dokumento Nr., ŪŪP Nr.)
(buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)
(telefono Nr., el. pašto adresas)

Marijampolės savivaldybės administracijos
Direktoriui
PARAIŠKA
DĖL LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS RENGINIO METU IŠDAVIMO
(data)

Marijampolė
Prašau išduoti leidimą (pažymėti)
prekiauti ,
teikti paslaugas
Renginio pavadinimas, data
Prekybos ar paslaugų
nuo laikinojo prekybos įrenginio (plotas kv. m)
teikimo būdas (pažymėti)
iš kiosko
paviljono (užstatymo plotas kv. m)
iš prekybai pritaikyto automobilio (valst. Nr.)
lauko kavinėje (plotas kv. m)
paslaugos (pavadinimas, plotas kv.m)
Prekių asortimentas,
savo žemėje išaugintos:
daržovės
vaisiai
uogos
teikiamų paslaugų rūšis
gėlės
(pažymėti)
gėlių puokštės
gėlės
žvakės
mėsa ir jos gaminiai
duona ir jos gaminiai
pienas ir jo
gaminiai
fasuoti maisto produktai
pramoninės prekės
tautodailės gaminiai
viešasis maitinimas
kita(pažymėti)
Prekybos ar paslaugų
teikimo vietos adresas
Prekybos ar paslaugų
teikimo
laikotarpis
PRIDEDAMA:
1.
2.
(Parašas)

(Vardas, pavardė)

SUDERINTA
Renginio organizatoriai
(Renginio organizatoriaus vardas, pavardė, parašas)
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).

