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Nuo 2018 m. gegužės 25 d. taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo (toliau – Reglamentas), kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.
Šiuo pranešimu (toliau – Pranešimas) informuojame, kad vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis,
nustatome tvarką, kurios Savivaldybės administracijai privalu laikytis teikiant UAB „Lietuvos dujų tiekimas“
(toliau- Bendrovė) asmenų, su kuriais Savivaldybės administracija yra sudariusi Socialinio būsto nuomos sutartį
(toliau- Nuomininkas), duomenis Gamtinių dujų pirkimo - pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties (toliau Sutartis) sudarymo ir (ar) nutraukimo tikslu.
Pranešime naudojamos sąvokos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, suprantamos taip, kaip jos
apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
Prašome patvirtinti, kad šį Pranešimą gavote ir įsipareigojate laikytis Pranešimo sąlygų atsiųsdami
mums el. laišką adresu: enrika.bazyliene@le.lt. Patvirtinimo nepateikimas nedaro poveikio šio Pranešimo
galiojimui (Pranešimas taikomas pilna apimtimi):
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Duomenų tvarkymo dalykas ir tikslas – Nuomininko duomenų teikimas Sutarties sudarymo ir (ar)
nutraukimo tikslu, siunčiant el. paštu info@ldtiekimas.lt.
Teikiami asmens duomenys apima: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį,
el. pašto adresą), asmens kodą ir (ar) gimimo datą, objekto adresą, dujų apskaitos prietaisų rodmenis.
Savivaldybės administracija, teikdama Nuomininko asmens duomenis Sutarties sudarymo ir (ar)
nutraukimo tikslu, patvirtina, kad:
1.3.1. pateikti Nuomininko asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, o jeigu Savivaldybės
administracija pateikė perteklinius duomenis, Bendrovė nebus atsakinga už tokių perteklinių
duomenų tvarkymą;
1.3.2. tinkamai ir laiku informavo Nuomininką, kad jo duomenys bus pateikti Bendrovei Sutarties
sudarymo ir (ar) nutraukimo tikslu.
Savivaldybės administracija, kreipdamasi į Bendrovę Sutarties sudarymo tikslu, pateikia Nuomininko
užpildytą ir pasirašytą prašymą sudaryti Sutartį (žr. Priedas Nr. 1). Nepateikus Nuomininko prašymo
Bendrovei, Sutartis Nuomininko vardu nebus sudaroma. Savivaldybės administracija tokiu atveju
privalo sudaryti Sutartį** savo vardu ir pateikti užpildytą prašymą (žr. Priedas Nr. 2) per 10
kalendorinių dienų nuo kreipimosi į Bendrovę dienos.

**Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią „Draudžiama perduoti, skirstyti, tiekti ir
vartoti gamtines dujas be gamtinių dujų tiekimo sutarties arba nesilaikant sutarties sąlygų“, nesudarius Sutarties Bendrovė negalės
Savivaldybės administracijai priklausančiame objekte tiekti gamtinių dujų, teikti kitų paslaugų ir kreipsis į skirstymo sistemos operatorių AB
„Energijos skirstymo operatorius“ informuodama, jog Sutartis nesudaryta. Gamtinių dujų vartojimas be Sutarties teisės aktuose
reglamentuojamas kaip skirstymo sistemos operatoriui daroma žala, kuri turi būti atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“

Haroldas Nausėda
Komercijos departamento direktorius

Lapas 1 , iš viso lapų: 4

1 priedas

PRAŠYMAS
SUDARYTI BUITINIŲ VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO IR PASLAUGŲ
TEIKIMO SUTARTĮ
______________________
data

Informacija apie vartotoją
Asmens vardas pavardė
Asmens kodas / gimimo data
Mokėtojo kodas
Objekto adresas
Mob. Tel. Nr.
El. paštas

PPrašau sudaryti gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį nuo

metai

mėn.

diena

Sutarčiai sudaryti reikalingi šie dokumentai:
 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties kopija;
 Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas;
 Įgaliojimas, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs:

Sutinkate, kad Savivaldybės administracijos atstovas teiktų šį Prašymą su jame nurodytais Jūsų asmens
duomenimis gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties tarp Jūsų UAB „Lietuvos dujų tiekimas“
(toliau- Tiekėjas) sudarymo tikslu;

Patvirtinate, kad esate susipažinę su Tiekėjo interneto svetainėje www.ldtiekimas.lt skelbiamomis Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei
sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti
duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Tiekėjas nėra atsakingas už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei
tokius duomenis Tiekėjui pateikėte per neapdairumą.

Vardas pav ardė

Parašas

Lapas 2 , iš viso lapų: 4

2 priedas

PRAŠYMAS
SUDARYTI GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTĮ

Miestas

metai

esamos sutarties papildymas nauja dujų pristatymo vieta

mėn.

diena

naujos sutarties sudarymas

Informacija apie vartotoją
Asmens* vardas pavardė / Įmonės
pavadinimas
Asmens kodas / Įmonės kodas

Telefono Nr.

PVM mokėtojo kodas

Fakso Nr.

El. paštas
Buveinės adresas
Korespondencijos adresas
Įgalioto asmens, atsakingo už dujų apskaitą, kontaktiniai rekvizitai:
Vardas, pavardė
Telefono Nr.

El. paštas.
Informacija apie gamtinių dujų tiekimą
nustatyti

Ilgalaikiai išleidimo (perdavimo) pajėgumai*

padidinti esamus iki

* Vartotojui reikalingas perduoti didžiausias gamtinių dujų srautas vidiniame gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taške MWh/parą/metams.

Per metus teikiamas gamtinių dujų kiekis, MWh, paskirstytas mėnesiais (duomenys bus naudojami tik pirminiam sutarties sudarymui):
Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Objekto Nr. 1 adresas

Vartojimo pajėgumai, MWh/parą1

Objekto Nr. 2 adresas
Dujų naudojimo paskirtis (pažymėti x):

Vartojimo pajėgumai, MWh/parą

Negyvenamų patalpų šildymas (NPŠ)
Gyvenamų patalpų šildymas (GPŠ)
Karšto vandens ruošimas (KVR)
Maisto ruošimas (buitiniai vartotojai) (MRB)
Maisto gamyba (įmonės) (MGĮ)

Technologinės reikmės (TR)
Garo gamyba (GG)
Sezoninė gamyba (SG)
Nenutrūkstamas gamybos procesas (NGP)

Iš viso:

Elektros gamyba (EG)
Šilumos gamyba (ŠG)
Kita gamyba (KG)
Kita paskirtis (kai netinka nė vienas iš
aukščiau nurodytų atvejų) (KP)

PRIDEDAMA (pažymėti x):
Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas
Nekilnojamojo turto registro išrašas2
Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas 4

Įgaliojimas, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo
Pažyma apie dujų sistemų parengimą sujungimui iš skirstymo sistemos operatoriaus3

Sutartį pasirašymui atsiųsti el. p. _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

Sutartį atvyksiu pasirašyti į Klientų aptarnavimo skyrių

Esu informuotas, kad pagal Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių 60 p. vartotojai jiems priklausančias dujų sistemas
gali eksploatuoti patys arba turi sudaryti sutartis su eksploatavimo darbų paslaugas teikiančiais asmenimis. Vartotojai, kurie patys eksploatuoja savo
dujų sistemą, privalo suformuoti kvalifikuotą tarnybą ir (ar) turėti kvalifikuotus darbuotojus vartotojo sistemai eksploatuoti. Prisiimu atsakomybę už
galimas pasekmes.
* Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Tiekėjo interneto svetainėje www.ldtiekimas.lt skelbiamomis Jūsų
asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus
klausimus. Pateikdami savo duomenis Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Tiekėjas nėra atsakingas už Jūsų
perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Tiekėjui pateikėte per neapdairumą.
Pareigos

Parašas

Vardas, pavardė

1 Tai vartotojui reikalingas didžiausias gamtinių dujų kiekis per parą. Jeigu vartotojas nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtu Gamtinių dujų tiekimo
diversifikavimo tvarkos aprašu, vartojimo pajėgumai prilyginami per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą
transportuotam maksimaliam gamtinių dujų kiekiui.
2 Tai vartotojo teisėtą valdymą dujų sistema patvirtinantis dokumentas, kuris turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius.
3 Jei sutartis sudaroma pirmą kartą prijungiant vartotojo sistemą prie dujų skirstymo sistemos.
4 Jei sudaroma sutartis su nauju vartotoju, kurio dujų sistema yra prijungta prie dujų skirstymo sistemos. Nepateikus tokio dokumento naujo vartotojo suvartotas dujų kiekis skaičiuojamas nuo buvusio vartotojo
paskutinių deklaruotų apskaitos priemonės rodmenų.
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