2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus ES Bendrajam Duomenų Apsaugos Reglamentui 2016/679 (BDAR) Jūsų asmens duomenų tvarkymui įsigalioja naujos
taisyklės. Todėl mums reikalingas Jūsų sutikimas dalintis su Jumis Jums aktualia informacija arba naudoti Jūsų asmens duomenis žemiau pateiktiems tikslams.
Klaipėdos karatė kiokušin klubas „SHODAN“ (toliau – Klubas);Mažojo Kaimelio g. 42, Klaipėda
Duomenų subjektas: √______________________________________________________________________________
(Stovyklautojo asmens vardas, pavardė, asmens kodas)
Tuo atveju, jei Jūs atstovaujate vaiko interesams kaip Tėvo pareigų turėtojas, nurodykite atstovaujamąjį (toliau – mano):
√_________________________________________________________________________________________________
(atstovaujamo vaiko vardas, pavardė, asmens kodas)
SUTIKIMAS dėl informacijos, susijusios su duomenų apsauga
Data: __________________
Aš, …
√……………………………………………………………………………………………………………………………… ................................................................
(Vieno is tevu kuris atstovauja, vardas, pavardė, telefono numeris)
(Prašome pažymėti X ženklu savo pasirinkimą prie laukelių “sutinku” arba “nesutinku” ties kiekvienu iš punktų žemiau. Jeigu abu laukai bus pažymėti arba
nebus pažymėtas nei vienas laukas, tuomet manysime, jog Jūs nesutinkate.)

sutinku

nesutinku
Kad mano (mano atstovaujamojo) nuotrauka/-os ar vaizdo įrašai iš Klubo vasaros stovyklos būtų
talpinamos (viešinamos) Klubo ir interneto svetainėje/-se bei socialiniuose tinkluose (Facebook ir pan.).
1.

Kad vykstant apdovanojimų, prizų, diplomų ar pan. įteikimo ceremonijoms, ceremonijos metu
mano (mano atstovaujamojo) pavardė būtų skelbiama viešai.

Kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninis paštas) būtų naudojami tiesioginės rinkodaros
tikslais bei gauti siunčiamą informaciją apie Klubo naujienas, planuojamus renginius ir kitas Klubo paslaugas.
2.

3.

Kad mano (mano atstovaujamojo) asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo metai) būtų
pateikiami (perduodami) Draudimo bendrovei/-ėms, kurioje draudžiami stovyklų dalyviai, taipogi
sveikatos priežiūros, slaugos, sveikatingumo įstaigoms, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia
tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.
Kad mano gimtadienio data (mėnuo, diena) būtų skelbiama viešai Klube / Klubo patalpose.

.

Jūsų nesutikimas neapribos Jūsų (Jūsų atstovaujamojo) teisės naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis.
Jūs galite bet kada atšaukti šį savo Sutikimą pilna apimtimi ar viena kuria nors jo dalimi. Dėl Sutikimo atšaukimo prašome kreiptis į Klubo vadovą.
Šiuo Sutikimu pateiktus ir nurodytais tikslais tvarkomus Jūsų (Jūsų atstovaujamojo) asmens duomenis Klubas saugos
(i)

kol naudositės Klubo paslaugomis, nebent atšauksite savo Sutikimą anksčiau.

(ii)

sunaikins po 1 metų, Jums/ Jūsų atstovaujamajam sustabdžius narystę arba nebesinaudojant Klubo paslaugomis.

Patvirtinu, kad buvau Klubo supažindintas su mano teise susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti,
sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano (mano atstovaujamojo) asmens duomenys.
_√_________________________________________________________________________________________________
(vieno iš tevų, kuris atstovauja vardas, pavardė, parašas)
_Lukas Kubilius_________ _____________________________________________
(Klaipėdos karatė kiokušin klubo „Shodan“ prezidentas pavardė, parašas, data)
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