
______________________________________________________________ 
(Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

 
_______________________________________________________________ 

(gyvenamosios vietos adresas) 
 

_______________________________________________________________ 
(telefono numeris) 

 
________________________________________________________________ 

(elektroninis pastas) 
 

Vilniaus krepšinio mokyklos direktoriui 
Vyteniui Tupčiauskui  
 
PRAŠYMAS 
 
20___ m. _________________  d. 
Vilnius 
 
 Prašau priimti mano / mano sūnų /mano dukrą / globotinį 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 
      (vardas, pavardė, asmens kodas) 
nuo 20       m.  _____________________  d. mokytis pagal krepšinio ugdymo vykdomą programą. 
  

PRIDEDAMI DOKUMENTAI: 
• sportininko gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopija; 
• dokumentų kopijos, patvirtinančios teisę į mokesčio už sportininko ugdymą lengvatą Savivaldybės tarybos 

nustatytais atvejais ir tvarka; 
• sportininko sveikatos patikrinimo medicininė pažyma laikantis Rekomendacijose nustatytos tvarkos; 

Pasirašydamas, patvirtinu, kad esu informuotas, jog: 
• mano (mano atstovaujamo) asmens duomenų valdytojas - Vilniaus krepšinio mokykla, įm. kodas 190010326, tel. 

(8 5) 233 3318; 
• asmens duomenys bus tvarkomi siekiant: identifikuoti sutartį sudarantį asmenį, įvertinti sportininko sveikatos 

būklę ir galimybę sportuoti, įvertininti galimybę suteikti mokesčio už sportininko ugdymą lengvatą, sudaryti sportininko ugdymo 
grupes; 

• asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 
1 dalies c ir 9 straipsnio 2 dalies b punktu, t. y. įgyvendinant duomenų valdytojui pavestą teisinę proievolę, numatytą Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. 1-132 ,,Dėl Mokesčio už sportininko ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės 
biudžetinėse sporto mokymo įstagose tvarkos aprašo patvirtinimo” 9  ir 10 punktuose, Sportinio ugdymos organizavimo 
rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir aporto ministro 2019 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-976 ,,Dėl 
sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo” 5-12 punktuose, ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkto pagrindu t. y. 
siekiant sudaryti su Jumis ir vykdyti sportinės veiklos sutartį: 

• asmens duomenys - vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, bus pateikti Vilniaus krepšinio mokyklai; 
• asmens duomenys bus saugomi nuo sportinės veiklos sutarties pasirašymo iki jos nutraukimo ir 10 metų po to; 

Turiu teisę raštu kreipdamasis į duomenų valdytoją prašyti: 
• Leisti susipažinti su savo asmens duomenimis; 
• Juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą; 
• Perkelti duomenis kitma duomenų valdytojui; 
• Kai duomenys tvarkomi, vadovaujantis duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtu interesu, nesutikti su 

duomenų tvarkymu; 
• Pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcija (l. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt) 

 
___________________    _________________________________________________ 
      (parašas)              (sportininko ar vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SPORTININKĄ  
 

_________________________________________________________________________________________ 
(Bendrojo ugdymo įstaiga, kurioje mokosi sportininkas) 


