SUTIKIMAS
DĖL NEPILNAMEČIO IKI KETURIOLIKOS METŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
Vilnius, 2018 m.
Aš,
[vardas, pavardė], gim.
atstovas pagal įstatymą sutinku, kad visi mano vaiko

d. [Data]
[gimimo data], kaip
[vardas, pavardė],

gim.
[gimimo data], asmens duomenys, kuriuos laisva valia pateikėme internetu
pildydami anketą ir jos priedus dėl dalyvavimo televizijos projekte „Lietuvos balsas. Vaikai!“ (toliau – TV
projektas), būtų tvarkomi duomenų valdytojų Uždarosios akcinės bendrovės „LAISVAS IR
NEPRIKLAUSOMAS KANALAS“, juridinio asmens kodas 123026090, buveinės adresas Šeškinės g. 20,
Vilnius, ir UAB „Kūrybos sodas“, juridinio asmens kodas 300106558, registruotos buveinės adresas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Žukausko g. 33-23, laikotarpiu nuo šio sutikimo davimo dienos iki 2019 m.
kovo 1 d. šiais tikslais ir būdais:
a)

patalpinami, saugomi, kopijuojami ir prieinami duomenų valdytojų įgaliotiems asmenims
elektroninėje duomenų bazėje, kurioje įtraukiami ir saugomi asmenų, išreiškusių pageidavimą
dalyvauti TV projekte, asmens duomenys;

b)

rūšiuojami, profiliuojami, kopijuojami, viešinami ir bet kuriais kitais būdais tvarkomi atrankos į TV
projektą ir TV projekto vykdymo, viešinimo ir reklamos tikslais (pvz., viešai televizijos eteryje
pristatant asmenis ir jų asmens duomenis, kurie dalyvavo atrankoje, išreiškė pageidavimą dalyvauti
TV projekte, įskaitant atrankoje);

c)

pateikti pasiūlymus dalyvauti kituose televizijos ir (ar) interneto projektuose, tiek vienkartiniuose, tiek
tęstiniuose.

Aš taip pat aiškiai sutinku, kad mano vaikui būtų taikomi tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant
profiliavimą, grindžiami sprendimai dėl mano vaiko patekimo, nepatekimo į TV projektą, taip pat iškritimo
ar dalyvavimo tolesniuose TV projekto etapuose.
Esu informuotas, kad turiu teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Suprantu, kad sutikimo atšaukimas
nedaro poveikio šiuo sutikimu pagrįstam duomenų tvarkymui, atliktam iki sutikimo atšaukimo. Atšaukti
sutikimą galima nusiunčiant atšaukimą duomenų valdytojui el. paštu info@lnk.lt (laikoma, kad jis gautas kitą
darbo dieną po el. pašto laiško gavimo dienos), registruotąja pašto siunta adresu Šeškinės g. 20, Vilnius
(laikoma, kad ji gauta kitą darbo dieną po jos įteikimo dienos) ir (arba) įteikiant fiziškai duomenų valdytojo
buveinėje aukščiau jau paminėtu adresu) darbo valandomis: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8:00 iki
17:00 val., penktadieniais iki 16:00 val. (laikoma, kad gauta kitą darbo dieną po įteikimo dienos).
[vardas, pavardė, parašas]

