_______________________________________________________________________
(vardas, pavardė, tėvo vardas)
_________________________________________________________________________________

(gimimo metai)
_________________________________________________________________________________

(adresas, telefonas)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriui
PRAŠYMAS IŠDUOTI ARCHYVO PAŽYMĄ APIE DRAUDŽIAMĄSIAS PAJAMAS IR
(AR) DARBO STAŽĄ
20__ m. ______________ d.
Šiauliai
Prašau išduoti pažymą ir / ar dokumentų kopijas
________________________________________________________________________________
(nurodyti, kokią pažymą išduoti)

________________________________________________________________________________
Nurodykite kur, kada ir kuo dirbta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Apie save pranešu šiuos duomenis:
gimimo metus ____________________________________________________________________
mergautinę pavardę (moterims) ______________________________________________________
pavardės pakeitimo metus_______________,
tikslias
vaikų
gimimo
datas
(jei
vaikai
gimę
1984–1994
m.
laikotarpiu)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Prie prašymo pridedu šių dokumentų kopijas (darbo knygelė, Sodros pažymėjimas):

Informuojame, kad:
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kaip duomenų valdytojas (juridinio asmens kodas
188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, el. p. info@siauliai.lt, tel. Nr. (8 41) 509 490),
Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų
apsaugą, nustatyta tvarka rinks ir tvarkys asmens duomenis. Asmens duomenys bus tvarkomi
išduodant pažymas Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybai ir pareiškėjui apie
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draudžiamąsias pajamas ir (ar) darbo stažą. Tvarkymo pagrindas – Asmens duomenų tvarkymo
teisinis pagrindas –2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL
2016 L 119, p. 1) 6 str. 1 d. c punktas. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi
teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami
tretiesiems asmenims (teismui, teisėsaugos institucijoms ar valstybės institucijoms, antstoliams,
teismams) ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis
pateikti privalote, kadangi kitaip negalėsime išnagrinėti Jūsų prašymo ir suteikti 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 taisyklėmis, patvirtintomis 2020 m.
balandžio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-477 „Dėl
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių
patvirtinimo“ su pakeitimais ir papildymais, nustatyta tvarka. Daugiau informacijos apie duomenų
tvarkymą rasite www.siauliai.lt pasirinkdami asmens duomenų apsaugos skiltį.

__________________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)

