
 

  

Priedas nr. 2   SUTIKIMAS 
dėl nepilnamečio asmens duomenų naudojimo 

 
_____________________ 

(data) 
 

Šiuo aš ________________________________________________________________ perduodu  
                       (tėvo/mamos ar globėjo (s) vardas ir pavardė) 

Nepilnametės dukros _______________________________________________________ 
                                             (vardas ir pavardė, gimimo data arba asmens kodas) 
 
asmens duomenis Lietuvos masinio futbolo asociacijai, į.k. 302420422, esančiai adresu Stadiono g. 2, Vilniuje 
ir Lietuvos futbolo federacijai, į.k. 190729624, esančiai adresu Stadiono g. 2, Vilniuje ir sutinku, kad ji 
 

dalyvautų Lietuvos futbolo federacijos, į. k. 190729624, adresas Stadiono g. 2, Vilnius, organizuojamose Lietuvos 
mokyklų futsal žaidynėse „LadyGolas” ir sutinku, kad: 

 mano dukros asmens duomenys būtų perduoti Lietuvos Futbolo Federacijai; 

 mano dukra būtų registruojamas Lietuvos Futbolo Federacijos valdomoje futbolo žaidėjų registracijos 

platformoje; 

 mano dukros asmens duomenys, susiję su jo dalyvavimu Lietuvos mokyklų futsal žaidynėse 

„LadyGolas“ (pvz., vardas ir pavardė, įvarčių statistika, priklausymas tam tikrai komandai ir pan.), būtų 

skelbiami Lietuvos futbolo federacijos valdomose interneto svetainėse; 

žaidynių metu mano dukra būtų filmuojama ir/ ar fotografuojama bei video medžiaga ir/ ar fotografijos būtų 
viešai skelbiamos bei naudojamos Lietuvos futbolo federacijos: 

 su futbolu susijusiose internetinėse svetainėse (facebook paskyrose, lietuvosfutbolas.lt, lff.lt ir kt.); 

 su futbolu susijusiose skrajutėse, naujienlaiškiuose ir/ar bilietuose bei kituose Lietuvos futbolo 

federacijos gaminamuose bei naudojamuose leidiniuose; 

 bet kokioje kitoje su futbolo viešinimu susijusioje medžiagoje. 

 
PRAŠOME X PAŽYMĖTI VISAS POZICIJAS, KURIOMS YRA DUODAMAS SUTIKIMAS.  
 
*PASTABA. Pažymime, kad tiek tėvų/globėjų, tiek nepilnamečių asmenų asmens duomenys, kurie yra 
pateikiami šiame sutikime, bus kaupiami ir saugomi Lietuvos futbolo federacijos. Duomenų saugojimo bei 
naudojimo tikslas - identifikuoti asmenis, davusius sutikimą, bei asmenis, dėl kurių buvo duotas sutikimas, taip 
pat naudoti asmenų duomenis šiame sutikime nurodytais būdais. Šis sutikimas nebus viešinami ir/ ar kitaip 
atskleidžiams tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas išimtis.  
Lietuvos futbolo federacija informuoja, kad bet kuris asmuo, pasirašęs šį sutikimą turi teisę vėliau jį atšaukti. 
Pasirašydamas šią sutikimo formą suprantu, kad atvaizdo naudojimas bus neatlygintinis. 
 

 
 

________________________________                                                  _________________ 
tėvo/mamos ar globėjo (s) vardas ir pavardė           parašas 

 
 
 


