_________________________________________________________________________
(Asmens, norinčio įsivaikinti, vardas ir pavardė)

Marijampolės savivaldybės administracijai
PRAŠYMAS
DĖL ĮVAIKINIMO
______________________
(data)

Marijampolė
Prašau leisti man įsivaikinti tėvų globos netekusį vaiką.
1. Mano duomenys
Vardas
Pavardė
Asmens kodas (jei turi)
Gimimo data ir vieta
Gyvenamoji vieta
Darbovietė
Pareigos
Šeiminė padėtis
(vedęs/ ištekėjusi, išsiskyręs (-usi),
našlys (-ė))

Kartu gyvenantis (-ys) asmenys
(vardai, pavardės, gimimo datos, giminystės
ryšiai)

Pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius
Amžius
Lygis
Sveikatos būklė
Įvaikinimo motyvai

Pridedami dokumentai

o Medicininis pažymėjimas, forma 046/a;
o Sutuoktinio sutikimas įvaikinti (jei vaiką nori
įvaikinti vienas iš sutuoktinių);

o Rašytinis kito sutuoktinio ir jo rūpintojo

sutikimas įvaikinti, jeigu kitas sutuoktinis ribotai
veiksnus šeimos santykių srityje; teismo
patvirtintas ribotai veiksnaus šeimos santykių
srityje sutuoktinio rašytinis sutikimas, jeigu
sutuoktinio rūpintojas sutikimo įvaikinti
neduoda;
o užsienio valstybės pilietis ar asmuo be
pilietybės, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra
Lietuvos Respublikoje, – užsienio valstybės,
kurios pilietis jis yra, ir (ar) paskutinės jo
gyvenamosios vietos valstybės, kurioje jis
gyveno iki atvykimo į Lietuvos Respubliką,
kompetentingos institucijos išduotas pažymas
apie teistumą ir patraukimą administracinėn
atsakomybėn toje užsienio valstybėje.
Sutinku pats (-ti) per 14 kalendorinių dienų pristatyti reikiamus dokumentus.
Patvirtinu, jog visa mano pateikta informacija yra teisinga.

_____________
(parašas)

______________________________
(vardas ir pavardė)

________________

____________________
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).

