Lankytojų registracijos anketa
Siekiant suvaldyti COVID-19 plitimą, ir vadovaujantis 2020 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr, 152 Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo (2020 m. spalio
21 d. pakeitimas Nr. 1160), nuo 2020 m. spalio 26 d. UAB „Vandens parkas”, juridinio asmens kodas
300023589, („Vichy” vandens parkas) kyla pareiga užtikrinti visų lankytojų registraciją. Vadovaudamasi
aukščiau išdėstytu, Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka renka lankytojų asmens duomenis:

Data

Atvykimo laikas

Vardas

Pavardė

Telefono nr.

Vardas

Pavardė

Telefono nr.

Informuojame, kad aukščiau pateikiami duomenys asmens duomenų valdytojo renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto ir tvarkomi išskirtinai
tik COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais. Duomenys bus saugomi 21
dieną nuo apsilankymo dienos ir, šiam terminui pasibaigus, iš karto neatstatomai sunaikinti. Bendrovė, gavusi Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 291349070, (toliau – NVSC) teisės aktų nustatyta tvarka
teikiamą prašymą, COVID-19 (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais šiuos duomenis perduos NVSC.
Asmenys, nesutikę pateikti visų aukščiau nurodytų duomenų, į Vandens parką nebus įleidžiami.
Pasirašydamas žemiau lankytojas patvirtina, kad su aukščiau nurodyta informacija
apie asmens duomenų valdytoją, asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslą bei
teisinį pagrindą susipažino, juos suprato ir asmens duomenis atskleisti sutinka.

(Parašas)
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