___________________________________
(migracijos tarnybos pavadinimas)

GAUTA
__________ Nr. ____________________
(data)

(registracijos numeris)

_______________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, pridėtinės vertės mokesčio

________________________________________________________________________
mokėtojo kodas (jeigu juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas), adresas, kontaktiniai duomenys)

____________________________________
(migracijos tarnybos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra juridinio
asmens registracijos arba buveinės vieta, pavadinimas)

JURIDINIO ASMENS PRAŠYMAS
PATVIRTINTI KVIETIMĄ
_____ Nr.___________
(data)

(registracijos numeris)

_________
(vieta)

Prašome patvirtinti kvietimą ______________________________________________
(kviečiamo užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė*, gimimo data ir vieta, lytis,

_______________________________________________________________________________ .
pilietybė (jei turi), galiojančio kelionės dokumento pavadinimas, serija ir numeris, išdavimo ir galiojimo datos, gyvenamosios vietos adresas)

Šis užsienietis yra __________________________________________________________ .
(atstovaujamo užsienio valstybės ūkio subjekto pavadinimas, pareigos)

Į Lietuvos Respubliką jis atvyksta ______________________________________________ ,
(atvykimo tikslas)

ketina būti ___________ dienas (-ų) nuo __________________________iki _______________________ .
(buvimo Lietuvoje dienų skaičius)

(numatoma atvykimo data)

(numatoma išvykimo data)

Įsipareigojame pasirūpinti, kad į Lietuvos Respubliką atvykstantis užsienietis būtų
apgyvendintas tinkamoje gyvenamojoje patalpoje, kurioje kiekvienam pilnamečiam asmeniui,
deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, įskaitant ir kviečiamą (-us) užsienietį (-ius), tenka ne
mažiau kaip 7 kvadratiniai metrai gyvenamojo ploto, arba viešbutyje, motelyje ar kitoje
apgyvendinimo paslaugų teikėjo siūlomoje vietoje jo buvimo Lietuvos Respublikoje turint
vizą laikotarpiu.
Užsienietis bus apgyvendintas __________________________________________________
(gyvenamųjų patalpų adresas ir savininko (bendraturčio) vardas (-ai) ir pavardė arba

_______________________________________________________________________________ .
viešbučio, motelio ar kitos apgyvendinimo paslaugų teikėjo siūlomos vietos pavadinimas ir adresas)

Kartu įsipareigojame prireikus padengti užsieniečio grįžimo, išsiuntimo ar grąžinimo į kilmės
ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas.
* Rašoma didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis pagal galiojančio kelionės dokumento lotyniškus įrašus.
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Dėl Šengeno vizos išdavimo užsienietis ketina kreiptis į _______________________________

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės

_______________________________________________________________________________________________ .
įstaigos užsienyje arba Lietuvos Respublikai atstovaujančios kitos Šengeno valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas)

PRIDEDAMA (nurodomi prie prašymo pridedami dokumentai):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

______________________________

(juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto atstovo pareigos)

___________
(parašas)

_____________________________
(vardas (-ai) ir pavardė)

_____________________________
(telefono numeris)
Jūsų pateiktų duomenų rinkimas yra būtinas prašymui išnagrinėti, taip pat siekiant supaprastinti prašymo išduoti Šengeno vizą pateikimo
tvarką, išvengti valstybės narės, atsakingos už prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų nesilaikymo, palengvinti kovą su sukčiavimu, patikrinimus
prie valstybių narių išorės sienų perėjimo punktų ir valstybių narių teritorijoje, padėti nustatyti asmens, kuris gali neatitikti ar nebeatitikti atvykimo,
buvimo ar gyvenimo valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybę, palengvinti 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003,
nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo
kriterijus ir mechanizmus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 109) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d.
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1103/2008 (OL 2008 L 304, p. 80), taikymą bei padėti užkirsti kelią grėsmei kiekvienos valstybės narės vidaus
saugumui.
Jūsų pateikti duomenys bus įvedami į Užsieniečių registrą ir Centrinę vizų informacinę sistemą (toliau – C.VIS)** (per Lietuvos
nacionalinę vizų informacinę sistemą) ir saugomi juose ilgiausiai penkerius metus; šį laikotarpį jais galės naudotis Migracijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, teritorinės ir specializuotos policijos įstaigos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos
Konsulinis departamentas, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo
departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Muitinės kriminalinė tarnyba, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir jiems pavaldūs ikiteisminio
tyrimo subjektai (tam tikromis sąlygomis vykdydami terorizmo nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą), Europolas,
neviršydamas įgaliojimų ir kai to reikia jo užduotims atlikti, bei Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingos institucijos. Vadovaujančioji
Užsieniečių registro tvarkymo įstaiga ir duomenų valdytoja bei Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos valdytoja yra Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerija (LT-01510 Vilnius, Šventaragio g. 2, tel. (8 5) 271 7130, faks. 271 8551, el. paštas bendrasisd@vrm.lt) (toliau – Vidaus
reikalų ministerija).
Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, tvarkomais Užsieniečių registre ir C.VIS, ir prašyti, kad neteisingi, netikslūs duomenys
būtų ištaisyti, neteisėtai tvarkomi duomenys ištrinti, o neišsamūs duomenys papildyti, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti
valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės
ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitų asmenų
teisių ir laisvių apsaugą vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi.
Norėdamas susipažinti su savo duomenimis (įskaitant informaciją apie Europos Sąjungos valstybę narę, perdavusią Jūsų duomenis į
C.VIS) ir juos gauti, Jūs turite kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją ir pateikti prašymą. Jeigu Jūs, susipažinęs su savo duomenimis, nustatote, kad jie
yra neteisingi, neišsamūs, netikslūs ar tvarkomi neteisėtai, turite teisę raštu ar elektroniniu būdu kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją. Ji privalo
nedelsdama užtikrinti, kad duomenys būtų patikrinti, neteisingi, netikslūs duomenys ištaisyti, neišsamūs duomenys papildyti, o neteisėtai tvarkomi
duomenys sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka. Tuo atveju, jei Jūsų duomenis į C.VIS yra perdavusi kita Europos Sąjungos valstybė narė, Jūsų teisę
reikalauti, kad būtų ištaisyti ar sunaikinti Jūsų duomenys, įgyvendina atsakinga kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija.
Vidaus reikalų ministerija per 14 kalendorinių dienų nuo Jūsų rašytinio prašymo gavimo persiunčia jį tos Europos Sąjungos valstybės narės
kompetentingai institucijai ir Jus apie tai informuoja.
Vidaus reikalų ministerijos atsisakymas vykdyti Jūsų prašymą turi būti pagrįstas ir Jums pateiktas raštu ar elektroniniu būdu ne vėliau kaip
per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi. Atsisakymas vykdyti Jūsų prašymą gali būti skundžiamas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
(LT-09310 Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt) per 3 mėnesius nuo atsakymo iš Vidaus reikalų
ministerijos gavimo arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią baigiasi atsakymui pateikti nustatytas terminas.

Su šia informacija susipažinome:

_______________________________
(juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto atstovo pareigos)

____________
(parašas)

Pastabos (pildo įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas):

** Jei C.VIS veikia.

___________________________
(vardas (-ai) ir pavardė)

