
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas), 

vadovaudamasis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Nurodymu dėl asmens duomenų 

tvarkymo (toliau – Nurodymas),, Turizmo įstatymo 9 str. 8 d. bei Gidų profesinės kvalifikacijos 

reikalavimų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Departamento direktoriaus 2014 m. 

liepos 29 d. įsakymu Nr. V-226 (toliau – Aprašas), nuostatomis, savo interneto svetainėje 

www.tourism.lt (toliau – Svetainė) skelbia informaciją apie asmenis, turinčius gido pažymėjimą.  

Duomenų valdytojas – Departamentas (juridinio asmens kodas 188708758, buveinės adresas 

Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius). 

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaudamasis Aprašo 22 punktu, vykdydamas Nurodymą 

ir siekdamas šių tikslų: informuoti vartotojus apie teisės aktų nustatytus kvalifikacinius 

reikalavimus atitinkančius fizinius asmenis, kurie turi teisę ekskursijų metu suteikti specialią 

informaciją apie lankomus objektus arba vietoves bei sudaryti galimybę patikrinti, ar gido paslaugas 

siūlantis asmuo turi reikiamą kvalifikaciją, Departamentas Svetainėje tvarko ir viešai skelbia šiuos 

gido duomenis: vardą, pavardę, savivaldybę, suteiktą gido kategoriją, gido pažymėjimo išdavimo 

datą ir numerį, kalbas, kuriomis vedamos ekskursijos. 

Kitų gido asmens duomenų (telefono numerio, el. p. adreso) viešam skelbimui 

Departamentas turi gauti savanorišką rašytinį asmens, kurio duomenys skelbiami, sutikimą. 

 

Sutinku, kad Departamentas tikslu padėti vartotojams rasti kvalifikuotą turizmo paslaugos 

teikėją pageidaujamoje vietoje automatiniu būdu tvarkytų ir Departamento Svetainėje skelbtų šiuos 

mano asmens duomenis (nurodyti tik tuos duomenis, dėl kurių yra išreiškiamas savanoriškas 

sutikimas): 

 

   Telefono Nr. ___________________________________________ 

  El. pašto adresas ________________________________________ 

 

Esu informuotas (-a), kad teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę: 

- būti  informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

- susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 

- reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis; 

- reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 

kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; 

- reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis;  

- nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. 

 

Patikslinu šiuos duomenis: 

 

Gyvenamosios vietos savivaldybė ____________________________ 

Kalba/-os, kuriomis vedamos ekskursijos ______________________ 

 

Patvirtinu, kad mano pateikta informacija yra teisinga. 

Įsipareigoju apie prašyme nurodytų asmens duomenų pasikeitimus ne vėliau kaip per 10 

darbo dienų pranešti Departamentui. 

 

____________________________  ________________________________ 

  (parašas)          (vardas, pavardė) 
 
                                                                            ________________________________ 

                                                               (data) 

 

http://www.tourism.lt/



