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DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
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d Nr.

Vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 37
straipsniu:
1. S k i r i u nuo 2022-02-01 Irmą Minskienę, atstovę ryšiams su visuomene, viešosios
įstaigos „Ekoagros“ duomenų apsaugos pareigūne.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios viešosios įstaigos „Ekoagros“ direktoriaus 2018 m.
gegužės 25 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl įstaigos duomenų apsaugos pareigūno skyrimo“.
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