
 

 

                                 

                                                                                                       Priedas Nr.1 

 

 

KANDIDATO Į VALDYBOS NARIUS SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ 
TVARKYMO 

 
[data], Vilnius 
 

 
1. Aš, [vardas pavardė], sutinku, kad AB „Lietuvos Geležinkeliai“ gautų ir tvarkytų “LTG 

Infra” valdybos narių atrinkimo ir skyrimo tikslais šiuos mano, kaip kandidato (-ės), 
pateiktus asmens duomenis: 

1.1. vardas, pavardė; 
1.2. pašto adresas; 
1.3. el. pašto adresas; 
1.4. telefono numeris; 
1.5. gimimo data/ asmens kodas; 
1.6. mano nuotrauka; 
1.7. darbo patirtis; 
1.8. išsilavinimas; 
1.9. bendravimo įgūdžiai; 
1.10. atsiliepimai / rekomendacijos apie mane; 
1.11. kandidato (-ės) sutikime kandidatuoti pateikiami duomenys; 
1.12. kandidato (-ės) motyvaciniame laiške pateikiami duomenys. 

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami „LTG Infra” valdybos nario atrankai, 

siekiant patikrinti ar aš, kaip kandidatas, atitinku taikomus bendruosius bei specialiuosius 

reikalavimus.  

Taip pat sutinku, kad AB „Lietuvos Geležinkeliai“ gali pasitelkti tam tikrus duomenų 
tvarkytojus, kuriems gali būti perduoti mano asmens duomenys. Tokie duomenų tvarkytojai 
yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių 
technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, personalo atrankos paslaugas 
teikiantys asmenys ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su mano asmens 
duomenų saugojimu.  Šią atranką vykdo ir rekomendacijas dėl atrinktų kandidatų teikia 
Atlygio ir skyrimo komitetas bei AB „Lietuvos Geležinkeliai“ Personalo valdymo funkcija. 
Atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą- AB „Lietuvos geležinkeliai“ Personalo valdymo 
ir atrankų partnerių vadovė Brigita Valenčienė,  brigita.valenciene@ltg.lt  
Dokumentus prašome siųsti el. paštu: brigita.valenciene@ltg.lt.  

Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Europos parlamento ir 

tarybos reglamente (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).  

 

 

Kandidatas (-ė)__________________________________ ____________ 20___m. ____ 
                                  (vardas ir pavardė)                             (parašas)      (data) 
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                                                                                                              Priedas  Nr.2 

 

 

KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO 

DEKLARACIJA 

 

2022 m. ______________  ___d. 

 

 

Aš, ________________________________________________________, prašau leisti  

(vardas, pavardė) 

dalyvauti atrankoje į 

___________________________________________________________ 

                                                             (įmonės pavadinimas, teisinė forma) 

valdybą šiose paskelbtose kompetencijų 

srityse:_____________________________________ 

________________________________________________________________________

___ 

  

Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, 

valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialių 

priežiūros ar valdymo organų atrankos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2015m. birželio 

17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės 

kolegialių priežiūros ar valdymo organų atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau- Aprašas), 

nuostatomis, atitinku visus kandidatams keliamus reikalavimus.  

 

Patvirtinu, kad toliau pateikiama informacija yra teisinga. Nurodau visus juridinius asmenis, 

su kuriais aš esu ar per paskutinius vienerius metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio 

asmens dalyvis (-ė), kolegialaus organo ar komiteto narys (-ė), vadovas (-ė), darbuotojas (-

a). 

 

Juridinio asmens teisinė forma, 

pavadinimas 

Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis 

  

  

  

 

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti el.paštu: 
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___________________________________________________ 

Mob. Telefonas: ______________________________________ 

Kandidato parašas, vardas ir pavardė_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 


