Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities
„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos
keitimas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo
2020 metų,
2 priedas

PAREIŠKĖJO SUTUOKTINIO / BENDRASAVININKIO DEKLARACIJA
(Pildo ir pasirašo tik pareiškėjo sutuoktinis / bendrasavininkis)

Informuoju, kad aš, _____________________________________________________ ,
(pareiškėjo sutuoktinio / bendrasavininkio vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo ______________________________________________________________
(vardas, pavardė)

sutuoktinis / bendrasavininkis ir dalyvauju / nedalyvauju (kas nereikalinga, išbraukti) Programos
investicinėse priemonėse
___________________________________________________________________________
(nurodyti Programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)
__________________________________________________________________________
Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad:
1. mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo
administravimo tikslais;

paramos
(vardas, pavardė)

2. Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse;
3. mano asmens duomenys gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti
Europos Sąjungos finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;
4. turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens
duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti
pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad
būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;
5. duomenų valdytojas yra Agentūra;
6. mano asmens duomenys yra apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo
informacinėse sistemose ir kad Agentūra gauna mano asmens duomenis iš kitų fizinių/ juridinių
asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais;
7. Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano
asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;
8. mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros
laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;
9. mano asmens duomenys yra tvarkomi paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslu
įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.
1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui,
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam
fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios
nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013
m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos
kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), Lietuvos
Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, priemonės įgyvendinimo taisyklėse
nustatytus reikalavimus.
_____________________
(sutuoktinio / bendrasavininkio parašas)
pavardė)

_______________________________
(sutuoktinio
/
bendrasavininkio
vardas,

