
Duomenų, reikalingų sutarties parengimui, lentelė 
Vestibiuliai, laukiamieji ir pan. 

Duomenys Pildo kūrinių naudotojas 

Įmonės 
rekvizitai 

Įmonės pavadinimas  
Registracijos adresas  

Įmonės kodas  
PVM kodas  

Įmonės 
kontaktiniai 
duomenys 

Korespondencijos adresas  
Telefonas  

Faksas  
El. paštas  

Interneto svetainės adresas  
Sutartį 

pasirašyti 
įgaliotas 
asmuo 

Pareigos  
Vardas Pavardė  

*Įgalinimai  

Buhalterinė 
informacija 

**Sąskaitų pristatymo adresas  
Atsiskaitomosios sąskaitos nr., bankas ir jo 

kodas  

 
*****Vestibiuliai, laukiamieji ir pan. (pildo kūrinių naudotojas) 

Vestibiulio, 
laukiamojo ir 

pan. 
pavadinimas 

Veiklos vieta 
(adresas) 

Kūrinių 
naudojimo 

pradžia 
(nurodyti datą, 
terminuotoms 

sutartims 
nurodyti datas 

„nuo-iki“) 

***Vestibiulio, 
laukiamojo ir pan., 

kur muzikos kūriniai 
naudojami fonui, 

plotas kv. m. 

****Garsiakalbių 
skaičius, kai muzikos 

kūriniai naudojami 
teritorijose (šaligatviai, 
automobilių stovėjimo 

aikštelės ir pan.). 

     
     
     

 
* - jei sutartį pasirašo ne įmonės vadovas, prašome pridėti atitinkamo įgaliojimo nuorašą; 
** - rekomenduojame abipusiai taupyti lėšas, darbo laiką ir pasirinkti siuntimą el. paštu; 
*** - pildyti, jei šiose patalpose atitinkamu būdu naudojami muzikos kūriniai; 
**** - taikoma, kai kūriniai naudojami ūkinės-komercinės veiklos išorėje (šaligatviai, automobilių stovėjimo aikštelės ir pan.), 
netaikoma terasoms ir pan., kur aptarnaujami lankytojai; 
***** - jei yra daugiau nei vienas vestibiulis, laukiamasis ir pan., reikia įterpti daugiau eilučių ir pildyti atskirai. 
 
Kūrinių naudotojo asmens duomenys tvarkomi autorių teisių kolektyvinio administravimo tikslu, BDAR 6 str. 1 dalies c) 
punkte nurodytu teisiniu pagrindu (duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas). Asociacija LATGA asmens 
duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja galiojantys teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai nenustato kitaip, asmens 
duomenys saugomi autorių, kurių kūriniai naudojami, gyvenimo metais ir 75 metus po autorių mirties. Saugojimo 
laikotarpiui pasibaigus, sukaupti duomenys sunaikinami. Duomenų subjektų teisės ir kita asmens duomenų tvarkymą 
reglamentuojanti informacija pateikiama LATGA interneto svetainėje adresu https://www.latga.lt/ 
 
VISADA MALONIAI ATSAKYSIME Į JUMS IŠKILUSIUS KLAUSIMUS.  
Interneto svetainės adresas: www.latga.lt  
Kontaktiniai telefonai: 852651580 
El. paštas: arvydas@latga.lt  
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