Elektroninio dokumento nuorašas

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PRANEŠIMO APIE PRIEŠTARAVIMĄ DĖL RŪKYMO DAUGIABUČIO
GYVENAMOJO NAMO BALKONUOSE, TERASOSE, LODŽIJOSE FORMOS
PATVIRTINIMO
2021 m. sausio ___ d. Nr. ĮV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės
įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m.
gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais
susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio
prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti,
paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. T v i r t i n u Pranešimo apie prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio gyvenamojo
namo balkonuose, terasose, lodžijose formą (pridedama).
2. P a v e d u Visagino savivaldybės administracijos Vidaus administravimo ir
informacinių technologijų skyriui šį įsakymą paskelbti interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

Forma patvirtinta
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. sausio ___ d. įsakymu Nr. ĮV-E-____

(fizinio asmens vardas, pavardė)
(fizinio asmens gimimo data)
(deklaruota gyvenamoji vieta)
(telefono numeris)
(el. pašto adresas)

Visagino savivaldybės administracijai

PRANEŠIMAS
APIE PRIEŠTARAVIMĄ DĖL RŪKYMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO
BALKONUOSE, TERASOSE, LODŽIJOSE
20

Visaginas

Gyvenu daugiabučiame name
(daugiabučio gyvenamojo namo adresas)

Visagine. Prieštarauju, kad būtų rūkoma šio daugiabučio namo balkonuose, terasose, lodžijose,
nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, todėl prašau priimti sprendimą uždrausti
rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes).
Žinau, kad šį prieštaravimą turiu teisę bet kada atšaukti.
Jei pareiškiant šį prieštaravimą nebūsiu deklaravęs (-usi) gyvenamosios vietos
daugiabučiame name, kuriame prašau uždrausti rūkyti, sprendimas uždrausti rūkyti bus panaikintas
po 6 mėnesių, jei per 6 mėnesius nuo prieštaravimo pareiškimo dienos nedeklaruosiu gyvenamosios
vietos daugiabučiame name.

(parašas)

(vardas, pavardė)

Jūsų asmens duomenų valdytojas: Visagino savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188711925, adresas:
Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. (8 386) 31 551, el. p. visaginas@visaginas.lt).
Asmens duomenų tvarkymo tikslas: nustatyti Jūsų asmens tapatybę ir gauti papildomą informaciją, reikalingą paslaugų
teikimui. Netvarkant Jūsų duomenų negalėsime gauti reikalingos informacijos, todėl neturėsime teisinio pagrindo Jums suteikti
prašomų paslaugų. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi Visagino savivaldybės administracijos nustatyta tvarka
ir terminais.
Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų
arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis,
teisę atšaukti duotą sutikimą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310
Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt).
Visagino savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo, UAB Sabelija, tel. (8 46) 38
20 00, el. p. vilnius@sabelija.lt.
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Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-01-18 17:23

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-01-18 17:23

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
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Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-01-18 18:33

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016
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