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PIR.042.2.2020 

Suvalkų apskritis (pagrindinis organizatorius, pagrindinis paramos gavėjas) ir projekto partneriai (Prienų rajono 
savivaldybės administracija/LT bei Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras/LT) kviečia dalyvauti 

tarptautinėje konferencijoje „Lenkų-lietuvių keitimasis patirtimi apie turistinių trasų vaidmenį ir žymėjimo sistemas”, 

kuri vyks 2021 m. birželio 22 d. internetu (Zoom). 

 

 

 
 

Konferencija yra projekto „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas” dalis (LT-
PL-4R-312) pagal „Interreg V-A Lietuva – Lenkija 2014-2020“ programą, finansuojamą iš Europos Sąjungos 

Europos regioninės plėtros fondo. 

 
Paraiška dalyvauti konferencijoje (internetu) 

„Lenkų-lietuvių keitimasis patirtimi apie turistinių trasų vaidmenį ir žymėjimo sistemas“  
2021-06-22 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Dalyvavimas nemokamas. Vietų skaičius ribotas. Pirmenybė teikiama subjektams iš projekto partnerystės teritorijos 
ir kitų vietų, susijusių su Pacų šeimos paveldu, ar asmenims, užsiimantiems šiuo paveldu, taip pat iš Lietuvos  

ir Lenkijos tarpvalstybinės funkcinės zonos. Abiejų šalių dalyviams garantuojamas vienodas vietų skaičius. 
 

Paraiškos pateikimo terminas iki 2021 m. birželio 16 d. 

 
 

Paraišką prašome siųsti el. paštu beata.bordzio@powiat.suwalski.pl 
Šiuo adresu prašome siųsti užpildytą ir pasirašytą skenuotą paraišką arba kompiuteriu užpildytos paraiškos formą 

(kartu su dalyvio parašais). 
 

 

……..………………………………………..………..……………… 
(data ir įskaitomas DALYVIO parašas) 

 

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis: 
Sutinku, kad mano atvaizdas būtų paviešintas šio renginio populiarinimo tikslais.  

 
 

……..………………………………………..………..……………… 
(data ir įskaitomas DALYVIO parašas) 

Vardas ir pavardė: 
 

 

Atstovaujamos įstaigos pavadinimas ir 

adresas (miestas): 
 

 

Kontaktinė informacija: el. paštas: 

telefonas: 

Norėčiau gauti aksesuarą, susijusį su 

projektu (įrašykite TAIP arba NE) 
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Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo sąlygų Suvalkų apskrities seniūnijoje  

ryšium su konferencijos „Lenkų-lietuvių keitimasis patirtimi apie turistinių trasų vaidmenį ir žymėjimo sistemas“ organizavimu 

2021 m. birželio 22 d.  

 

Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 13 str. 1 ir 2 d. ir Direktyvos 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 

panaikinimo  (Žin. O.L. ES L Nr. 119, p. 1) – toliau BDAR − informuojame, kad:  

 

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Suvalkų seniūnas, buveinės adresas Świerkowa g. 60, 16-400 Suvalkai, el. paštas 

sekretariat@powiat.suwalski.pl, tel. 87 565 92 03, faks. 87 566 47 18.  

2. Esant bet kokiems klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo Suvalkų apskrities seniūnijoje, galite susisiekti su duomenų apsaugos 

inspektoriumi el. paštu iod@powiat.suwalski.pl arba raštu Suvalkų apskrities seniūnijos adresu  Świerkowa g. 60, 16-400 Suvalkai.  

3. Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktu, t. y. tvarkymas yra 

būtinas siekiant atlikti užduotį, vykdomą tenkinant viešąjį interesą arba įgyvendinant oficialius įgaliojimus, suteiktus duomenų valdytojui, ir 

remiantis 1998 m. birželio 5 d. aktu dėl apskrities savivaldos (Žin. 2020, poz. 578 su vėl. pak.), siekiant įgyvendinti viešąją užduotį – 

apskrities populiarinimą.  

4. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti ar viešinami kitoms institucijoms ir subjektams tik remiantis galiojančiais įstatymais.  

5. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai.  

6. Jūsų asmens duomenys bus saugomi neterminuotai, t. y. 25 metus bus tvarkomi Suvalkų apskrities seniūnijoje, o po šio laikotarpio jie bus 

nedelsiant perduodami į atitinkamus valstybinius archyvus, pagal 1983 m. liepos 14 d. įstatymą dėl nacionalinių archyvų išteklių ir archyvų 

(Žin. 2020  m. poz. 164 su vėl. pak.).  

7. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti, taip pat teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą ir prieštarauti 

asmens duomenų tvarkymui.  

8. Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, t. y. Duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui – Stawki g. 2, 00-193 Varšuva, jei 

manote, kad tvarkant jūsų asmens duomenis pažeidžiamos asmens duomenų apsaugos nuostatos.  

9. Asmens duomenų pateikimas yra būtinas siekiant įgyvendinti tikslą, kuriam jie buvo surinkti, t. y. paraiškos dalyvauti konferencijoje 

„Lenkų-lietuvių keitimasis patirtimi apie turistinių trasų vaidmenį ir žymėjimo sistemas“ 2021 m. birželio 22 d. pateikimui, jei duomenys 

nebus pateikti, paraiška negalės būti išnagrinėta (prašymas dalyvauti šiame renginyje nebus registruojamas).  

10. Sprendimai dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo nėra priimami automatizuotu būdu.  

 

 

 

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo sąlygų remiantis išreikštu sutikimu paviešinti atvaizdą:  
1. Jūsų asmens duomenų valdytoju yra Suvalkų seniūnas, Świerkowa g. 60, 16-400 Suvalkai, el. paštas sekretariat@powiat.suwalski.pl, tel. 

87 565 92 03, faks. 87 566 47 18.  

2. Esant bet kokiems klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo Suvalkų apskrities seniūnijoje, galite susisiekti su duomenų apsaugos 

inspektoriumi el. paštu iod@powiat.suwalski.pl arba raštu Suvalkų apskrities seniūnijos adresu Świerkowa g. 60, 16-400 Suvalkai.  

3.  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu, t. y. remiantis jūsų sutikimu tvarkyti asmens 

duomenis kultūros renginių Suvalkų apskrityje organizavimo, reklamavimo ir dokumentavimo tikslais.  

4. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol bus atlikta užduotis, kuriai buvo surinkti asmens duomenys, ir toliau, jei kalbama apie 

archyvinę medžiagą, saugomi 1983 m. liepos 14 d. įstatyme dėl nacionalinių archyvų išteklių ir archyvų numatytą laiką (Žin. 2020 m. poz. 

164 su vėl. pak.)  

5. Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tačiau sutikimo atšaukimas neturi įtakos 

tvarkymo, kuris buvo atliktas sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo, teisėtumui.  

6. Jūs taip pat turite teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų ir juos ištaisyti bei teisę ištrinti ar apriboti asmens duomenų tvarkymą, 

taip pat teisę perduoti asmens duomenis.  

7. Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, t. y. Duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui – Stawki g. 2, 00-193 Varšuva, jei 

manote, kad tvarkant jūsų asmens duomenis pažeidžiamos asmens duomenų apsaugos nuostatos.  

8. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai.  

9. Sprendimai dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo nėra priimami automatizuotu būdu. 

 

 
 

 

 
 
 


