
„DARTA Saving Life Assurance dac“ 
Įmonės kodas.: 365015 
Akcinis kapitalas 5 000 000 €, visiškai apmokėtas 
Priežiūros įstaiga Airijoje: Airijos centinis bankas 

 

 

Registruota buveinė: 
Maple House, Temple Road, Blackrock,  
Dublin,  A94 Y9E8, Airija 
Tel. +353 1 242 23 00; faks. +353 1 242 23 02 
www.darta.ie 

„Darta Saving Life Assurance Designated Activity Company“ yra „Allianz SpA“priklausanti dukterinė kompanija, priklausanti grupei „Gruppo Assicurativo Allianz“, kuri yra „Albo gruppi assicurativi“ Nr. 18 Italijoje 
narė. 

Direktoriai: P. Colton, G. Fassina (Italija),  J. Finnegan,  
T.D. Kingston,  J. Lyons, D.Moia (Italija), F. Rossaro (Italija),   
J. Ruane, G.Viseri (Italija)    
Generalinis direktorius: J. Finnegan 

 

 

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO SUTEIKTI PRIEIGĄ 
FORMA 
 
Kaip kreiptis dėl „DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac“ saugomų asmens duomenų 
Pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) Jūs, kaip 
duomenų subjektas, galite: kreiptis į „Darta Saving Life Assurance dac“ („Darta“) dėl patikslinimo, ar „Darta“ saugo 
Jūsų asmens duomenis; prašyti asmens duomenų, kuriuos „Darta“ saugo, dalijasi arba tvarko apie Jus, popierinio ir 
kompiuterinio įrašo kopijos; prašyti suteikti kitą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. GDPR tai 
vadinama duomenų subjekto prašymu suteikti prieigą. Išsamesnės informacijos ieškokite duomenų apsaugos 
pranešime, kurį galite rasti „Darta“ interneto svetainėje adresu www.darta.ie/lt/produktai/teisines-islygos/. Prieš 
pateikdami šį prašymą, atidžiai perskaitykite minėtą pranešimą. 
 
„Darta“ Jūsų prašo pateikti pakankamai informacijos, kad ji galėtų įvykdyti prašymą ir surasti Jūsų prašomus 
asmens duomenis. Be to, „Darta“ turi patvirtinti Jūsų tapatybę siekdama užtikrinti, kad informacija būtų siunčiama 
tik duomenų subjektui, o ne neleistinai trečiajai šaliai. Prašome užpildyti šią formą ir grąžinti ją „Darta“ kartu su 
savo tapatybės įrodymu šiais adresais:  

 
Darta Saving Life Assurance dac 
Maple House 
Temple Road 
Blackrock 
Dublin 
Airija 
El. paštas:  dataprivacy@darta.ie 
 

„Darta“ patvirtins, kad Jūsų prašymas gautas ir atsakys per vieną mėnesį nuo prašymo, tapatybės įrodymo ir kitos 
informacijos ir (arba) dokumentų, reikalingų norint surasti Jūsų duomenis ir apdoroti šį prašymą, gavimo.  
 
Prašymą teikiančio duomenų subjekto identifikavimo duomenys 

 
________________________     ___________________________________  ________________ 
Vardas ir pavardė                                  Mokesčių mokėtojo (ar atitinkamas) kodas       Gimimo data 
 
____________________________      _________________________________ 
Telefono numeris                                             El. pašto adresas 
  

_____________________________________________ 
Poliso numeris 
 

Tapatybės patvirtinimas 
Pridėkite vieno iš išvardytų dokumentų kopiją kaip tapatybės įrodymą: 

 galiojantis pasas; 
 galiojantis vairuotojo pažymėjimas su nuotrauka; 

 galiojanti nacionalinė asmens tapatybės kortelė. 
 

mailto:dataprivacy@darta.ie


 
 
Prašoma informacija 
Tam, kad „Darta“ galėtų greitai ir veiksmingai įvykdyti Jūsų prašymą, pateikite kuo daugiau duomenų apie norimą 
sužinoti informaciją.  
 
Norėčiau, kad „Darta“:  

 patvirtintų, ar naudoja mano asmens duomenis; 
 pateiktų mano asmens duomenų kopiją; 
 suteiktų papildančią ir aiškinamąją medžiagą apie:  

 apdorojimo tikslus; 
 apdorotų asmens duomenų kategorijas;  
 asmens duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas;  
 numatytą asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei tai neįmanoma, šio termino nustatymo 

kriterijus;  
 mano teisę ištaisyti ar ištrinti, apriboti apdorojimą ar prieštarauti apdorojimui ir pateikti skundą 

duomenų apsaugos institucijai; 
 informaciją apie asmens duomenų šaltinį (jei jie nebuvo gauti iš manęs);  
 bet kokį automatinį sprendimų, turinčių teisinį ar panašų poveikį man, priėmimą, taip pat apdorojimo 

procedūrą ir padarinius man; 

 tais atvejais, kai asmens duomenys perduodami į užsienį, apie atitinkamas su perdavimu susijusias 
saugumo priemones. 

 
“Darta” atsakys į jūsų užklausą, įkeldami atsakymo laišką į Klientų portalą. Jei norite gauti atsakymą kitomis ryšio 
priemonėmis, pateikite papildomą informaciją: 

 paštas (pašto adresas nurodytas žemiau) 
 El. paštas (el. pašto adresas nurodytas žemiau) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Prašome pateikti bet kokią kitą informaciją, kuri, Jūsų manymu, gali padėti „Darta“ apdorojant Jūsų prašymą: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Jei reikia, tęskite atskirame lape.  
 
 
Atsakomybės apribojimas 
 
Aš, ______________________________, patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad esu 
duomenų subjektas, kurio vardas ir pavardė nurodyti šioje formoje. Suprantu, kad „Darta“ privalo patvirtinti 
tapatybę, ir jai gali tekti vėl susisiekti su manimi dėl papildomos informacijos, kad galėtų rasti mano asmens 
duomenis. Suprantu, kad mano užklausa negalios, kol „Darta“ neturės visos reikiamos informacijos. Taip pat 
suprantu, kad, nors šis prašymas vykdomas nemokamai, jei aš vėl kreipsiuosi dėl tokios pačios informacijos arba 
pateiksiu nepagrįstus arba pernelyg didelės apimties prašymus, „Darta“ mano užklausą gali apmokestinti pagrįstu 
administraciniu mokesčiu. 
 
_______________________________        __________________________ 
Parašas                                           Data 
 


