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VERSLO VADOVŲ KLUBO NARIO REGISTRACIJOS ANKETA



Prašau mane priimti į Vilniaus PPAR Verslo vadovų klubo narius. Pateikiu duomenis apie save ir atstovaujamą įmonę: 

Vardas, pavardė

Pareigos

Įmonės pavadinimas ir kodas

adresas, tinklalapis

Įmonės veiklos pobūdis

Kontaktinis telefonas, el. paštas

Ko tikiuosi iš klubo?

Mane rekomenduoja



Pavardė, vardas, parašas ............................................................................................................                                    
Užpildytą anketą prašome siųsti el. paštu:

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
Aš, _________________________________________________________________,
			(vardas, pavardė)
1. Sutinku, kad Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kurios buveinės adresas T. Kosciuškos g. 30, Vilnius, el. p. vilnius@cci.lt, tel. Nr. 8 5 213 5550, nuo šio sutikimo pateikimo momento mano narystės Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – Vilniaus PPAR) Verslo vadovų klubo (toliau – VVK) laikotarpiu,
1.1. valdytų, rinktų ir tvarkytų mano asmens duomenis, susijusius su mano vardu, pavarde, kontaktiniais duomenimis (Vilniaus PPAR VVK nario anketoje mano nurodytu telefono numeriu ir / ar el. paštu), nustatyta tvarka atstovaujamo Vilniaus PPAR nario pavadinimu, tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. kreiptųsi į mane elektroniniu paštu ir / ar telefonu su tikslu: 
- teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie Vilniaus PPAR VVK teikiamas paslaugas, naujienas, renginius ar akcijas, kvietimus ir priminimus dalyvauti juose; 
- sužinoti mano nuomonę su Vilniaus PPAR VVK veikla susijusiais klausimais; 
- teikti pasiūlymus.
1.2. informaciją apie mano narystę Vilniaus PPAR VVK talpintų viešoje erdvėje, adresu www.cci.lt, nurodant mano vardą, pavardę, nustatyta tvarka atstovaujamo Vilniaus PPAR nario pavadinimą.
1.3. Vilniaus PPAR VVK organizuojamų renginių metu mane fotografuotų, filmuotų bei padarytas nuotraukas, vaizdo įrašus (ar jų dalis) su mano atvaizdu, esant poreikiui, neatlygintinai atgamintų, demonstruotų, spausdintų, talpintų viešoje erdvėje (www.cci.lt, Vilniaus PPAR socialinių tinklų profiliuose) skleidžiant informaciją apie Vilniaus PPAR VVK veiklą rinkodaros tikslais.
1.4. Vilniaus PPAR šio sutikimo 1.1. punkte nurodytus mano asmens duomenis teiktų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai, kurios buveinės adresas yra Vašingtono a. 1 – 63A, LT-01108, VVK administravimo tikslais. 
2. Esu informuota(s) ir suprantu, kad turiu teisę: 
- susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis; 
- žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; 
- reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba reikalauti, kad juos perkeltume; 
- nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu; 
- reikalauti, kad Vilniaus PPAR ištrintų mano pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus. 
3. Esu informuota(s) ir suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir įgyvendinti kitas nurodytas teises, pateikusi tokį prašymą Vilniaus PPAR šiame sutikime nurodytais kontaktais ir tinkamai dokumentais patvirtinus asmens tapatybę. 
4. Esu informuota(s) ir suprantu, kad mano Vilniaus PPAR VVK nario anketoje nurodyti asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi nuo šio sutikimo pateikimo momento ne ilgiau kaip mano narystės Vilnius PPAR VVK laikotarpiu, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą (nurodytais rekvizitais kreipdamasi(s) į Vilniaus PPAR) dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksiu. Tokiu atveju suprantu, kad Vilniaus PPAR nutrauks mano asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais nuo mano nesutikimo ir / ar sutikimo atšaukimo gavimo Vilniaus PPAR dienos. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo ar iki nesutikimo su tiesiogine rinkodara pareiškimo jau atliktam Jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms. 
5. Esu informuota(s) ir suprantu, kad nepavykus išspręsti klausimo su Vilniaus PPAR, turiu teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę. 
6. Patvirtinu, jog Vilniaus PPAR mano asmens duomenis gauna tiesiogiai iš manęs. Asmens duomenys, saugomi el. forma (kompiuteriuose) ir dokumentų segtuvuose užtikrinant Jūsų asmens duomenų tvarkymo saugą. 
Rekvizitai kreiptis dėl asmens duomenų tvarkymo:
El. paštu: vilnius@cci.lt, raštu arba atvykus: adresu T. Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius. 
 

_________________	___________________	_______________________________
            (data)		             (parašas)	                	(vardas, pavardė)

