
______________________________________                                        ____________________ 
                               vardas/-ai, pavardė/s                                                                                                          parašas 

PATVIRTINIMAS 

 

2020 m.__________________  ____d. 

 

Aš,  ____________________________________________, a.k. _________________________, 
vardas/-ai, pavardė/s      asmens kodas 

gyv. _________________________________________________________________________,  
gyvenamosios vietos adresas 

 

pateikdamas toliau nurodytus objektus ir informaciją, pa t v i r t i n u: 

 

1. savo sutikimą, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi jų gavėjo ar perduodami 

tolimesniam tvarkymui ir saugojimui (fizine ar elektronine forma) tretiesiems asmenims. 

Buvau informuotas, kad asmens duomenys bus tvarkomi administravimo tikslais, be kita 

ko, siekiant užtikrinti atminties institucijų funkcijų vykdymą, paveldo apsaugą, pavyzdžiui, 

identifikuojant, klasifikuojant, saugant paveldo objektus, skelbiant juos ar jų skaitmenines 

versijas, identifikuojant jų šaltinį, ir pan. Patvirtinu, kad buvau informuotas apie teisę 

susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat teise reikalauti ištaisyti, sunaikinti 

duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, jei jie tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, 

taip pat nesutikti su asmens duomenų tvarkymu; 

2. kad, mano žiniomis, mano pateikti objektai ir informacija neturi elementų, kurie (ar kurių 

paskelbimas ar padarymas viešai prieinamais) pažeistų teisės aktų reikalavimus, įskaitant, 

bet neapsiribojant, nėra teikiama (a) tikrovės neatitinkanti informacija, (b) konfidenciali 

informacija ar trečiųjų šalių komercinės paslaptys, (c) garbę ir orumą ar dalykinę reputaciją 

galinti pažeisti informacija, (d) duomenys apie privatų gyvenimą, kurių naudojimui ir 

viešinimui nėra teisių turėtojų sutikimo, (e) trečiųjų asmenų asmens duomenys, neturint 

duomenų subjektų sutikimų, kai jie reikalingi, (f) atvaizdai, kurių naudojimui ir viešinimui 

nėra teisių turėtojų sutikimų, (g) skatinanti smurtą informacija, įžeidžianti, 

diskriminuojanti tam tikrą rasę, etninę grupę, religiją, lytį, negalią, seksualinę orientaciją, 

politines pažiūras informacija, grasinimai, pornografinio pobūdžio informacija, žalingus 

įpročius skatinanti informacija ar kita informacija, kurios viešas paskelbimas ar padarymas 

viešai prieinama prieštarautų viešajai tvarkai, gerai morale ar etikai; 

3. mano pateiktų objektų pateikimas, skaitmeninimas, modifikavimas, viešas paskelbimas ir 

(ar) padarymas viešai prieinamais (įskaitant internete), kitas panaudojimas nepažeis jokių 

trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių; 

4. savo sutikimą perleisti Asociacijai „Kūrybinės jungtys“ (ir šios asociacijos teisę perleisti 

atsakingai atminties institucijai) visas turtines autorines ir gretutines teises į surinktoje 

medžiagoje esančius kūrinius ir atlikimus, reikalingas be apribojimų panaudoti pateiktą 

medžiagą, įskaitant, bet neapsiribojant, skaitmeninti objektus, juos keisti, adaptuoti ir 

aranžuoti, išversti ar kitaip perdirbti, išleisti, platinti, viešai rodyti, viešai skelbti, įskaitant 

padarymą viešai prieinamus kompiuterių tinklais (internete); šias teises suteikiu be 

apribojimų, visam teisių galiojimo terminui, neribotoje teritorijoje, išimtinai ir 

neatlygintinai, taip pat suteikiant Užsakovui teisę perleisti ar suteikti tokias pačias teises ar 

bet kurią jų dalį tretiesiems asmenims; 



______________________________________                                        ____________________ 
                               vardas/-ai, pavardė/s                                                                                                          parašas 

5. savo sutikimą, kad mano pateikti objektai, jų skaitmeninės versijos ar modifikacijos būtų 

viešai skelbiami, padaromi viešai prieinamais ar kitaip naudojami paženklinus juos 

pasirinkta Creative Commons licencija, viešosios srities (public domain) žymeniu, arba 

Europeana teisių pareikšties žymeniu (priklausomai teisių status ir atitinkamo atsakingos 

atminties institucijos sprendimo).  

 

 

Pateikiami objektai: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________ 

 


