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(juridinio asmens pavadinimas, teisinė  forma, kodas) 

      

buveinės adresas, telefono Nr., el. pašto adresas) 

      

juridinio asmens vadovo (-ų) vardas , pavardė ir asmens kodas arba gimimo 

data, jeigu asmens kodas nesuteiktas 

      

(kokiu būdu juridinis asmuo norėtų gauti informaciją apie licenciją 

ir (ar) kt. pranešimus) 

 
 
 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui 
 

 
 

PRAŠYMAS 

PANAIKINTI LICENCIJOSVERSTIS MAŽMENINE PREKYBA  ALKOHOLINIAIS 

GĖRIMAIS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ 

 
 

20          -      

 
 

 

Prašau panaikinti licencijos (licencijų) galiojimo sustabdymą     : 
                                                                                                 (nurodyti datą (nuo kada atnaujinama licencijuojama veikla) 

 

Licencija      Nr.      , išdavimo data:      , galiojimo sustabdymo data:       

(nurodyti licencijos rūšį) 

 

Licencija      Nr.      , išdavimo data:      , galiojimo sustabdymo data:       

(nurodyti licencijos rūšį) 

 

 

Papildoma informacija:         
 

Pranešimą, kad per Licencijų informacinę sistemą yra panaikintas licencijos (licencijų) galiojimo 

sustabdymas norėčiau gauti (pažymėti vieną):  

 tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje 

 paštu (siunčiant registruotu laišku j. a. buveinės adresu) 

 elektroninėmis priemonėmis, siunčiant el. paštu (nurodomas el. pašto adresas): 
 

 

 

 

PRIDEDAMA.  
 

 

_______________________________                  ________________                                    ________________________ 

juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas)                                      (parašas*)                                                          (vardas ir pavardė) 

 

 

 

*Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

(toliau - Savivaldybės administracija), kaip duomenų valdytojas (juridinio asmens kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios 

g. 62, Šiauliai, el. p. info@siauliai.lt, tel. Nr. +37041 509 490) Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka rinks ir tvarkys asmens duomenis. Asmens duomenys 

tvarkomi siekiant išduoti (papildyti, patikslinti) licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar sustabdyti, 
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panaikinti jos galiojimą. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų 

saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina prašymui (pranešimui) 

išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis pateikti privalote, kadangi 

kitaip negalėsime suteikti Jums paslaugos. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, 

ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius) ir pasikonsultuoti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenuapsauga@siauliai.lt. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Duomenų subjektų 

teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos 2020 m. balandžio 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. A-477 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą 

rasite www.siauliai.lt . 
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