_________________________________________________________________
(vardas, pavardė)

___________________________________________________________
(gyvenamoji vieta, gimimo data)

Lietuvos svarsčių kilnojimo
federacijos Prezidentui
PRAŠYMAS
DĖL PRIĖMIMO Į
ASOCIACIJĄ

______________
(data)

Prašau Jūsų priimti mane į Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos (toliau LSKF) Asociaciją
(toliau - Asociacija). Su Asociacijos įstatais esu susipažinęs (-usi).
Įsipareigoju laikytis Asociacijos Įstatų reikalavimų, Saugumo, Etikos, Antidopingo
kodekso nuostatų, savo neatsakingu elgesiu pažeidęs vieną iš šių kriterijų, ir tokiu būdu Asociacijai
padaręs materialinių ar fizinių nuostolių, žalą atlyginsiu administracine tvarka. Įsipareigoju
dalyvauti Asociacijos sportinėje arba organizacinėje veikloje. Žinau, kad pagal Asociacijos įstatus,
laiku nesumokėjęs nario mokesčio, arba nevykdydamas veiklos, būsiu pašalintas iš Asociacijos
narių. Nario mokestį už einamuosius metus pasižadu sumokėti ne vėliau kaip iki pirmojo einamųjų
metų LSKF čempionato dienos. Teikdamas prašymą tapti Asociacijos nariu, sutinku su
Asociacijos asmens duomenų tvarkymo reglamento nuostatomis.

___________________
(parašas)

_____________________________________
(vardas, pavardė)

PASTABA. Pildoma didžiosiomis raidėmis; būtina užpildyti prašymo priedą.

NARIO ĮSKAITOS LAPAS
(Pildoma didžiosiomis raidėmis)

VARDAS
PAVARDĖ
GIMIMO DATA
GYVENAMOJI VIETA:

MIESTAS/RAJONAS (KAIMAS)
GATVĖ

NAMO NR.

BUTO NR.

MOBILUSIS / NAMŲ TEL. ________________________________________________________
ELEKTRONINIS PAŠTAS: ________________________________________________________
ATSTOVAUJAMAS SPORTO KLUBAS: ____________________________________________
KOKIA VEIKLA ASOCIACIJOJE NORĖTUMĖTE UŽSIIMTI:
________________________________________________________________________________
(sportine, organizacine, metodine, vadybine, rėmimo)

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo reglamento
Aš, _____________________________________________________________________________,
(vardas, pavardė)

informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra tvarkomi duomenų valdytojo – Asociacija
Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija (juridinio asmens kodas 191957787, adresas Kaišiadorių r.
sav. Kaišiadorių m. Kudirkos g. 24) vidaus administravimo tikslu (asociacijos valdymo veiklos,
sportinės bei metodinės veiklos organizavimo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių
išteklių naudojimo), sportinių pasirodymų vaizdo įrašų ir fotografijų viešinimo viešoje ar socialinėje
erdvėje tikslais: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefonas, gyvenimo ir veiklos aprašymas,
atvaizdas, vaizdo įrašas, kuriuos pateikiu pats arba viešina Asociacija.
Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi
Įstaigoje, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis, reikalauti
sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus
mano asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.
Su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos
inspekciją tiesiogiai arba ada@ada.lt.

_________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

