________________________________________________________________
(Renginio organizatoriaus (fizinio asmens vardas, pavardė, gim. data )
arba
(juridinio asmens pavadinimas, įm. kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė)
________________________________________________________________
(fizinio asmens gyven. vietos arba juridinio asmens buveinės adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir investicijų skyriui
PRAŠYMAS
DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS RENGINIO METU
20__ m. ___________________ ____ d.
Prašome išduoti leidimą (-us) prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu:
Renginio pavadinimas ir trumpas apibūdinimas ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(taip pat nurodyti ir Savivaldybės administracijos direktoriaus išduoto leidimo organizuoti masinį renginį numerį)

Renginio vieta: _____________________________________________________________
Renginio laikas nuo .......val. iki ........val.
Renginio laikotarpis: nuo 20

m. .................. mėn. ....... d. iki 20

m. ................ mėn. ....... d.

Prekybos (paslaugų teikimo) vietų skaičius: ________________________________________
Informaciją dėl leidimo (-ų)
išdavimo teikti šiais būdais:
(nurodyti pageidaujamus informacijos teikimo būdus: telefonu, elektroniniu paštu ar kitais būdais)

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

1. Fizinių ar juridinių asmenų, prekiausiančių ar teiksiančių paslaugas sąrašas,
kuriame nurodyta prekių (paslaugų) rūšis ir prekybos (paslaugų teikimo) vietos
numeriai; renginio dienų, kuriomis bus prekiaujama, skaičius; mokėjimo dokumento,
patvirtinančio vietinės rinkliavos sumokėjimą, data ir Nr., galiojančio dokumento,
pagrindžiančio taikytinas rinkliavos lengvatas, pavadinimas, išdavimo data ir Nr.
,

lapų.

2. Prekiausiančių maistu vardinis sąrašas suderintas su Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Šiaulių teritoriniu padaliniu (jei renginio metu bus prekiaujama
maistu)
,
3. Renginio organizatoriaus sutikimas dėl prekybos alkoholiniais gėrimais
(kai prekyba alkoholiniais gėrimais renginio metu numatyta)
,

lapų.

4. Įgaliojimas (kai prašymą teikia asmens įgaliotas asmuo)

lapų.

________________________

,

lapų.

______________________
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_______________________________
________________
juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto.......................................
asmens pareigų pavadinimas)
(parašas*)
(fizinio asmens 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 leidimą prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto
viešosiose vietose arba panaikinti jo 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 .

Pastaba. Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų,
kurių reikia leidimui išduoti, pateikimo dienos.

