KLIENTO ANKETA
______________________
(anketos užpildymo data)
Siekdami užtikrinti kokybišką kliento aptarnavimą maloniai prašome užpildyti šią anketą ir pristatyti
adresu Klaipėdos g. 1, Vilnius. Jūsų žemiau pateiktus asmens duomenis duomenų valdytojas UAB
„Ozo miestas“ (kodas 300510344, adresas Klaipėdos g. 1, Vilnius) tvarkys daugiabučio namo
bendrojo naudojimo objektų administravimo ir tinkamo paslaugų suteikimo tikslu, įskaitant, bet
neapsiribojant avarinių situacijų ar kitokių probleminių klausimų sprendimą, informavimą apie butų
(patalpų) savininkų susirinkimų metu priimtus sprendimus, mokestinių pranešimų siuntimą.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įsipareigojame laikytis asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
1. Buto / patalpos savininko / bendrasavininkų duomenys:
Vardas, pavardė
Adresas
Telefono numeris

+370

El. pašto adresas

Savininko
identifikacinis
kodas,
bendraujant su atsakingais asmenimis.

skirtas

(Sugalvokite ir įrašykite kodą. Kodą turi sudaryti ne
mažiau nei 8 simboliai (raidžių ir skaičių
kombinacija))

Siekiant taupyti gamtos išteklius rekomenduojame atsisakyti popierinių mokestinių pranešimų.
Jeigu pageidaujate, kad mokestinius pranešimus už paslaugas siųstume elektroniniu paštu, nurodykite
elektroninio pašto adresą, kuriuo jos turėtų būti siunčiamos: ____________________
Aš, buto / patalpos savininkas sutinku, jog duomenys apie buto / patalpos mokestinę informaciją,
atliktus ar vykdomus darbus bei kita susijusi informacija būtų teikiama šiam asmeniui (jei nesutinkate,
kad informacija būtų teikiama, šios grafos nepildykite):
Vardas pavardė
Telefono numeris

+370

El. pašto adresas
Įgalioto asmens identifikacinis kodas, skirtas
bendraujant su atsakingais asmenimis

_________________________________
(Sugalvokite ir įrašykite kodą. Kodą turi sudaryti ne
mažiau nei 8 simboliai (raidžių ir skaičių
kombinacija)
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Aukščiau nurodomus asmens duomenis galime perduoti ar sudaryti prieigą kitoms bendrovėms,
priklausančioms tai pačiai įmonių grupei, pašto, IT, serverio paslaugų teikėjams, subrangovams,
kitiems paslaugų teikėjams. Duomenis perduosime tik tokia apimtimi ir atvejais, kiek tai būtina
paslaugoms teikti.
Jeigu nepateiksite aukščiau nurodytų asmens duomenų, mums gali nepavykti su Jumis susisiekti
avarinių situacijų metu ar kitokiais su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimu
susijusiais klausimais, informuoti apie buto / patalpų savininkų susirinkimų priimtus sprendimus, taip
pat neidentifikavę Jūsų ne visais atvejais galėsime Jums teikti informaciją nuotoliniu būdu (telefonu, el.
paštu).
Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti, atšaukti savo sutikimą, taip pat kitas duomenų
subjekto teises - prašyti, kad būtų leista susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir juos
ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą jeigu tam būtų pagrindas, teisę nesutikti, kad
duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Duomenų apsaugos pareigūno,
kuriam galite adresuoti savo pašymus ir paklausimus, kontaktiniai duomenys bei pasikeitusi
informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą skelbiama www.senamiescioukis.lt interneto
svetainėje. Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai taip pat Jums suteikia teisę
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Pageidauju gauti UAB „Ozo miestas“ ir partnerių
tiesioginės rinkodaros pasiūlymus telefonu, el. paštu.

Taip

Sutinku SMS žinute gauti pranešimus su daugiabučio namo bendrojo naudojimo
objektų administravimu susijusiais klausimais.
Taip

Ne

Ne

Buto / patalpos savininko vardas, pavardė, parašas ir data __________________________
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