
 

PRAŠYMAS  

Ištaisyti UAB „Pigu“ tvarkomus mano asmens duomenimis  

 

 
  

 

I. Prašymą teikiančio asmens identifikaciniai duomenys: 
(Duomenys nėra privalomi ir renkami siekiant identifikuoti Jus UAB „Pigu“ sistemoje) 

Vardas  

Pavardė  

El. pašto adresas  

Telefono Nr.  

Vartotojo ID Nr.   

Prisijungimo prie mano www.pigu.lt 
paskyros vardas 

 

Adresas  

II. Kam teikiamas Prašymas: UAB „Pigu“ 
Liepyno g. 2, LT-08105, Vilnius 

Kontaktai informacijai, susijusiais su šio 
prašymo vykdymu: 

 

III. Prašymo teikimo būdas: 
(pabraukti tinkamą) 

elektroninių ryšių priemonėmis / paštu / asmeniškai pristatant 

IV. Prašymo teikimo data  

V. Prašymas: Prašau ištaisyti UAB „Pigu“ tvarkomus mano asmens duomenis: 
(prašome nurodyti netikslius/klaidingus duomenis kurie turi būti ištaisyti ir teisingus 
asmens duomenis kurie turi būti įrašyti vietoje netikslių/klaidingų) 

Netikslūs asmens duomenys:  

Teisingi Asmens duomenys į kuriuos turi 
būti ištaisyta: 

 

VI. Atsakymą pagal prašymą pageidauju 
gauti: 

Elektroniniu paštu:  
Paštu, adresu  

VIII. Prašymo nagrinėjimo sąlygos: Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu  (ES) 2016/679 2016 
m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) Jūsų prašoma informacija 
arba informacija kokių veiksmų buvo imtasi gavus Jūsų prašymą, Jums bus  pateikta per vieną mėnesį nuo prašymo 
gavimo UAB „Pigu“ dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiam atsižvelgiant į prašymo 
sudėtingumą bei skaičių. Bet kokiu atveju apie termino pratęsimą bei tokio pratęsimo priežastis Jums bus pranešta 
atskiru pranešimu.  
Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą UAB „Pigu“ galite rasti bendrovės privatumo politikoje Čia. 
Pasirašydamas šį prašymą pareiškiu, patvirtinu ir garantuoju, kad mano pateikti duomenys yra teisingi ir man yra 
žinoma, kad esu atsakingas už pateiktų asmens duomenų teisingumą.  
Man yra žinoma, kad UAB „Pigu“ yra sudariusi galimybę keisti/koreguoti ir kitaip tvarkyti mano asmens 
duomenis man pačiam, man susikūrus paskyrą interneto svetainėje www.pigu.lt. 
Pasirašydamas šį prašymą, patvirtinu, kad man yra žinoma, jog už nepagrįstus, neproporcingus bei pasikartojančius 
prašymus UAB „Pigu“ turi teisę: (1) Imti pagrįstą mokestį susijusį su prašymo nagrinėjimu; (2) Atsisakyti imtis 
veiksmų pagal prašymą.  
VII. Prašymą pateikusio asmens vardas, 
pavardė ir parašas 

 

http://www.pigu.lt/
http://www.pigu.lt/

