
 
 

Subjektas: Reglamento (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo įgyvendinimas nuo 2021 m. 
vasario 1 d. 

 

Gerb. Kliente, 
 

Siekdama užkirsti kelią neteisėtai sprogmenų gamybai, Europos Komisija nuo 2021 m. vasario 1 d. reikalauja 
įgyvendinti griežtesnius sprogmenų pirmtakų pardavimo ir naudojimo apribojimus ir kontrolę. 

 

UAB „Lerochemas“ parduodami produktai, tokie kaip vandenilio peroksidas 50%, laikomi ribotais sprogmenų pirmtakais. 
 

Nuo šiol UAB „Lerochemas“ darbuotojai privalės kiekvienais metais, kai įvyksta pirmas pardavimas, patikrinti, ar jų pirkėjas 
(klientas) yra įgaliotas pirkti sprogmenų pirmtaką ir jis bus naudojamas teisėtiems tikslams. 

 

Taigi Jūs rasite prikabintą deklaraciją, pavadintą “Kliento pareiškimas”, kuriuo įsipareigosite naudoti mūsų produktus 
geriems tikslams. Siūlome užpildyti šią deklaraciją dabar ir atsiųsti ją mums tinkamai pasirašytą paštu: info@lerochem.eu  

 

Surinkti asmens duomenys mūsų tarnybose bus saugomi 18 mėnesių nuo paskutinio produktų pirkimo pagal sutartį. 
Pridedame informaciją, apie asmens duomenų tvarkymą UAB „Lerochemas“. Žemiau rasite mūsų duomenų apsaugos 
procedūras ir, jei reikia, pagalbos būdus. 

 

Dėkojame už bendradarbiavimą ir įsitraukimą prieš neteisėtą mūsų produktų naudojimą. 
 

Su pagarba, 

UAB Lerochemas komanda 

 

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

 
Vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 straipsniu, pateikiame Jums šią informaciją, susijusią 

su Jūsų duomenų tvarkymu: 

1. Duomenų valdytojas – UAB „Lerochemas“ (toliau – Bendrovė), buveinės adresas Laukininkų g. 26-21 Klaipėda, el. pašto adresas: 
info@lerochem.eu   
2. Asmens, atsakingo už duomenų apsaugą, kontaktai – el. pašto adresas: info@lerochem.eu, tel. Nr. +37067550384. 
3. Tvarkomi duomenys. Informuojame Jus, kad tvarkome šiuos Jūsų duomenis: 

- Identifikaciniai duomenys - vardas, pavardė, parašas; 
- Darbovietė ir kiti deklaracijoje nurodyti duomenys apie ją; 
- Tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris ir išdavusios institucijos pavadinimas. 

4. Duomenų tvarkymo tikslai. Aukščiau nurodyti Jūsų duomenys yra tvarkomi šiuo tikslu: 
- siekiant įgyvendinti 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1148 dėl prekybos 

sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas 
Reglamentas (ES) Nr. 98/2013, sąlygas. 
5. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - kad būtų įvykdyta duomenų 
valdytojui taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c p.). 
6. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti: 

- duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (informacinių 
technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą); 

- teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: 
antstoliams, teismams ir kt.). 
7. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens 
duomenimis ir juos ištaisyti, teisę apriboti duomenų tvarkymą arba ištrinti nuo 19 mėnesio po paskutinio produktų pirkimo iš mūsų 
įmonės pagal sutartį. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka. 
Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 2 – ame punkte 
nurodytais kontaktais. 
8. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 18 mėnesių nuo paskutinio 
produktų pirkimo pagal sutartį. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip 
įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame 
tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys 
gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. 
9. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų 
priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą. 
10. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti UAB „Lerochemas“ veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų 
apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 
veiksmus (neveikimą). 
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KLIENTO PAREIŠKIMAS 

 
dėl riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtako konkretaus naudojimo ar naudojimų, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/1148 (1) 

 
(užpildyti didžiosiomis raidėmis) (*) 

Toliau pasirašęs asmuo, 

Vardas, pavardė (klientas):     
 

Tapatybės įrodymas (numeris, išdavusi  institucija):      
 

Įgaliotasis atstovas: 

 
Bendrovė   (pagrindinė):     

 

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas ar kitas bendrovės identifikavimo numeris (**) / Adresas: 
 
 

 

Prekybos veikla / verslo sritis / profesija:      

 
 
Gaminio prekinis pavadinimas 

Riboto naudojimo 
sprogstamųjų 

medžiagų pirmtakas 

 
CAS Nr. 

 
Kiekis (kg/litras) 

 
Koncentracija 

Planuojamas naudo 
jimas 

Vandenilio peroksidas Vandenilio peroksidas 7722-84-1  50 – 60 %  

 

Patvirtinu, kad komercinis gaminys ir cheminė medžiaga ar mišinys, kurio sudėtyje jos yra, bus naudojamas tik nurodytai 
paskirčiai, kuri bet kuriuo atveju yra teisėta, ir bus parduodamas arba tiekiamas kitam klientui tik jei jie pateiks tokią pačią 
naudojimo deklaraciją, laikydamiesi Reglamente (ES) 2019/1148 nustatytų apribojimų dėl tiekimo plačiosios visuomenės 
nariams. 

 
Parašas:  Vardas, pavardė:      

 

Pareigos:  Data:    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais 
ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 
(OL L 186, 2019 7 11, p. 1). 

(*) Cheminių medžiagų lentelę galite papildyti reikiamomis eilutėmis. 
(**) Ekonominės veiklos vykdytojo PVM mokėtojo kodą galite patikrinti Komisijos interneto svetainėje naudodamiesi PVM informacijos 

mainų sistema (VIES). Atsižvelgdamos į nacionalines duomenų apsaugos taisykles, kai kurios valstybės narės taip pat pateiks s u 
pateiktu PVM mokėtojo kodu susijusį pavadinimą ir adresą, kurie nurodyti nacionalinėse duomenų bazėse. 

 


