SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS
_____ m. _______________ mėn. ___ d.

1. Aš, ........................................................................................................................................................................................... , asmens kodas ..................................................
sutinku, kad kreipdamasis į UAB „SB lizingas“, įmonės kodas 234995490, buveinė – Laisvės al. 80, Kaunas (toliau – Bendrovė), dėl vartojimo kredito (išperkamosios
nuomos, vartojimo kredito, kortelės su kredito limitu) sutarčių sudarymo bei pakeitimo, o taip pat man laiduojant ar garantuojant už kitus asmenis, sudarančius ar
sudariusius su Bendrove vartojimo kredito sutartį ar turinčius įsipareigojimų Bendrovei, o taip pat Bendrovei pratęsiant mano sudarytas vartojimo kredito sutartis
Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):
1.1. Benndrovė gautų, tikslintų ar kitaip tvarkytų mano asmens duomenis (pateiktus, gautus, patikslintus) finansinės rizikos vertinimo, mokumo vertinimo, įsiskolinimo
valdymo, dalyvavimo lojalumo programose tikslais.
2. Aš sutinku, kad žemiau nurodyti asmenys gautų iš Bendrovės, o Bendrovei paprašius, pateiktų jai žemiau nurodytus mano asmens duomenis:
2.1. Visos Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios kredito įstaigos ar finansų įmonės, dalyvaujančios UAB “Creditinfo Lietuva” administruojamose kredito biurų
informacinėse sistemose INFOBANKAS ir SISTEMA – pageidaujamų (pageidautų), esamų ir buvusių šeimos finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo duomenys:
kontrahentas, sandorio rūšis, kredito reitingas, įsipareigojimų suma (limitas), palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, skolos grąžinimo tvarka bei
terminai, uždelsto mokėjimo dydis ir vėlavimo terminas, atsiskaitymų istorija;
2.2. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija (toliau – LR VRM) – asmens dokumento numeris, dokumento rūšis, dokumento galiojimas, leidimo gyventi LR
duomenys ir galiojimas, duomenys, esantys „Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro“ duomenų bazėje;
2.3. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos – ne darbo santykių pajamos ir turtas (sumos, deklaravimo laikotarpiai, ekonominių veiklų rūšys);
2.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - darbdavys, darbovietė, darbo santykių pradžios, pabaigos terminai,
vertimasis individualia veikla ar kita ūkine veikla, gautos, paskirtos vienkartinės ar periodinės socialinės išmokos, gaunamų pajamų ar kitų išmokų rūšis, dydis, pobūdis,
šaltiniai, gavimo laikotarpiai, socialinio draudimo draudėjas, socialinio draudimo periodo pradžia ir pabaiga;
2.5. Centrinė hipotekos įstaiga – skolininko įpėdinių vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos adresai, palikimo priėmimo data, faktas, ar asmuo yra
neveiksnus, ribotai veiksnus arba toks, kuris sprendimus priima naudodamasis pagalba, sritys, kuriose asmuo tokiu pripažintas, teismo sprendimo dėl pripažinimo
neveiksniu, ribotai veiksniu ir globėjų paskyrimo priėmimo, įsiteisėjimo data, bylos numeris, teismo pavadinimas. Globėjų, rūpintojų vardai, pavardės, asmens kodai,
gyvenamosios vietos adresai, sritys, kuriose paskirti, pagalbos sutarties patvirtinimo data, pakeitimo, pabaigos pagrindas ir data. Visų neveiksnių ir ribotai veiksnių
asmenų registro objektų įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo registre data ir laikas, nuosavybės teise priklausantis areštuotas turtas (įregistravimo,
išregistravimo data, arešto būdas, kreditorius);
2.6. Lietuvos bankas, kredito ir finansų įstaigos, tretieji asmenys, kuriems perleidžiamos reikalavimo teisės – asmens tapatybės nustatymo duomenys, duomenys
kontaktams, pageidaujamų (pageidautų), esamų ir buvusių šeimos finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo duomenys: kontrahentas, sandorio rūšis, kredito reitingas,
įsipareigojimų suma (limitas), palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, skolos grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis ir vėlavimo
terminas, atsiskaitymų istorija, sąskaitos numeris;
2.7. VĮ Registrų centras – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, pilietybė, informacija apie šeiminę padėtį, mirties data, duomenys apie asmens dokumento
galiojimo būseną, asmens dokumento rūšis, nekilnojamojo turto duomenys (objektas, jo registracijos numeris, adresas, vertė, daiktinės teisės, suvaržymai);
2.8. VĮ “Regitra” – vardas, pavardė, asmens kodas, vairuotojo pažymėjimo numeris, vairuotojo pažymėjimo galiojimas, nuosavybės teise valdomų transporto priemonių
duomenys, valstybiniai numeriai, nuosavybės teisės suvaržymai;
2.9 VĮ “Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras”- žemės ūkio informacijos ir kaimo valdos valdytojo adresas, informacija apie žemės ūkio ir kaimo valdos
valdytoją, žemės ūkio ir kaimo valdos centras, buhalterinės apskaitos tvarkymo arba netvarkymo žyma, pagrindinė ekonominė veikla, ekonominės veiklos tikslai,
naudojamo ar perduoto naudoti žemės sklypo duomenys, deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių pavadinimai, laikomų įregistruotų galvijų, avių, ožkų skaičius,
neregistruotų gyvulių, paukščių skaičius, informacija apie mašinas ir įrengimus (skaičius, pajėgumas), gamybiniai pastatai (skaičius, gamybinės charakteristikos),
tiesioginės išmokos ir kita parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, jų rūšis, dydis, paskirtų praėjusiais kalendoriniais metais žemės ūkio produkcijos gamybos kvotų
pavadinimai;
2.10. UAB „Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas 111689163) – duomenys, esantys šios įmonės valdomose sistemose INFOBANKAS ir SISTEMA: pageidaujamų
(pageidautų), esamų ir buvusių šeimos finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo duomenys: kontrahentas, sandorio rūšis, kredito reitingas, įsipareigojimų suma (limitas),
palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, skolos grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis ir vėlavimo terminas, atsiskaitymų istorija;
2.11. Darbdavys – pajamų dydis, darbo santykių pradžios, pabaigos terminai;
2.12. Savivaldybė - gautos, paskirtos vienkartinės ar periodinės socialinės išmokos, gaunamų pajamų ar kitų išmokų rūšis, dydis, pobūdis, gavimo laikotarpiai.
3. Man yra žinoma, kad:
3.1. Man nesutinkant pateikti ir leisti tvarkyti UAB „SB lizingas“ šiame Sutikime nurodytų mano asmens duomenų, Bendrovės neturės galimybės įvertinti mano mokumo
ir suteikti paslaugų;
3.2. turiu teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.
3.3. turiu teisę nesutikti, kad mano duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar, pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, nesutikti, kad mano duomenys
būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra
svarbesni.
Sutinku, kad Bendrovė draudimo apsaugos suteikimo ir draudimo sutarties vykdymo tikslais perduotų mano asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, adresą,
telefono numerį) draudimo bendrovei Seesam Insurance As Lietuvos filialui, draudimo brokeriui UADBB „Aon Baltic“, jei už Bendrovės suteikiamą vartojimo kreditą
mano įsigyjamas daiktas mano sutikimu apdraudžiamas. Pasikeitus draudimo bendrovei ir/ ar draudimo brokeriui, sutinku, kad apie tai Bendrovė mane informuotų SMS
žinute.
Sutinku, kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.
Sutikdamas dėl tiesioginės rinkodaros neprieštarauju ir kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)
tiesioginės rinkodaros tikslu būtų teikiami AB Šiaulių bankui, Gyvybės draudimo UAB „Bonum publicum“, kad jie man galėtų pateikti reklaminius pasiūlymus.
☐ Taip
☐ Ne
Pažymėdamas varnelę informuoju, kad mano nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje ☐ Taip
Sutikimas tvarkyti asmens duomenis galioja ir kliento asmens duomenys, jeigu teisės aktai nenumato kitaip, saugomi 10 metų, bet ne trumpiau nei bus įvykdyti
visi įsipareigojimai pagal vartojimo kredito sutartį/sutartis, jeigu tokios bus sudarytos su Bendrove. Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros galioja ir
kliento asmens duomenys šiuo tikslu saugomi 5 (penkis) metus nuo jo pasirašymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki atskiro rašytinio Kliento sutikimo atšaukimo.
Mano pateikiami esami ir planuojami namų ūkio (šeimos) įsipareigojimai finansų įstaigoms per mėnesį pagal kredito rūšį:
Kredito rūšis
Vartojimo kreditai
Būsto paskola
Lizingas
Kita
Įmoka per mėn. (Eur)

Mano pateikiamos pajamos per mėnesį, atskaičius mokesčius (Eur)*
*paskutinėje darbovietėje per paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkis per mėnesį

______________________________
(Kliento vardas, pavardė, parašas)

Iš viso

