
 

 

 

Asmens duomenų teisinės apsaugos tvarkos  

 1B priedas 

 

 

 

Pareigūnų kredito unijai, įmonės kodas  301788649 

Buveinės adresas: Birželio 23- osios g. 15, Vilnius 

 

DUOMENŲ SUBJEKTO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO Nr. __  

 

Kredito unija įgyja teisę naudotis žemiau nurodytais sutikimais ir patvirtinimu tik tuo atveju, jei asmuo yra 

pateikęs laidavimo paraišką, prašymą bet kurios rūšies paskolai, kreditui ar kitai kreditavimo paslaugai gauti:  

Sutinku, kad kredito unija rinktų, saugotų ar kitaip tvarkytų paraiškoje ar prašyme nurodytus mano asmens duomenis - 

informaciją apie mane (vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą), mano gaunamas pajamas, įsipareigojimus bei turtą, 

gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, nepilnamečius vaikus ir kitus duomenis, jei tai neprieštarauja teisės aktams, ir juos 

tvarkytų pateiktos informacijos patikrinimo, mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais.  

Sutinku, kad UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB FIRST DATA LIETUVA, Lietuvos centrinė kredito unija tvarkytų, o 

kredito unija gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono ryšio numerį, 

pageidautų finansinių ir/arba turtinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas, rūšis ir 

sumas, esamų finansinių ir/arba turtinių įsipareigojimų rūšis ir sumas, vykdymo terminus, duomenis apie šių įsipareigojimų 

vykdymą, duomenis apie buvusius finansinius ir/arba turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, įskaitant jungtinėse 

skolininkų rinkmenose esančius duomenų subjektų duomenis, taip pat duomenis apie duomenų subjektų pajamas, pajamų 

rūšis ir jų šaltinius, duomenis apie duomenų subjektų turtą, šeiminę padėtį, einamas pareigas ir išsilavinimą) iš kitų bankų, 

kredito unijų ir kredito įstaigų bei finansų įmonių, kurios verčiasi kreditine ir (ar) finansine veikla, Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybos, Centrinės hipotekos įstaigos, VĮ Registrų centro, Gyventojų registro tarnybos prie VRM ir kitų 

duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, asmenų, dalyvaujančių duomenų tvarkytojo UAB 

„Creditinfo Lietuva“ (įm. k. 111689163) administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje Infobankas (informacija 

apie šias įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt), Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazėje ar kitoje 

atitinkamoje sistemoje, ir gautus asmens duomenis naudotų mano pateiktos informacijos teisingumo įvertinimo, mokumo ir 

finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais.  

Sutinku, kad prašymuose bet kurios rūšies paskolai, kreditui ar kreditavimo paslaugai gauti, taip pat laidavimo paraiškose 

nurodyti mano asmens duomenys būtų teikiami kredito unijoms, bankams, kredito įstaigoms bei finansų įmonėms, kurios 

verčiasi kreditine ir (ar) finansine veikla, Valstybinei mokesčių inspekcijai, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondui, jei pagal įstatymą ar sutartis kredito unija privalo jiems teikti tokią informaciją, taip 

pat duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, turint tikslą teikti tokius duomenis 

teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų įvertinti mano mokumą,valdyti įsiskolinimą, administruoti 

palūkanų kompensavimą, taip pat draudimo įmonėms ar draudimo brokerių įmonėms tam, kad jos galėtų tvarkyti 

įsipareigojimų pagal atitinkamą paskolos, kredito ar kreditavimo sutartį apskaitą tuo atveju, jeigu, sudarius paskolos, 

kredito ar kreditavimo sutartį, prievolės, atsirandančios pagal sutartį, ir/ar įkeičiamas turtas būtų apdrausti kredito unijos 

naudai.  

Sutinku, kad prašymuose ar paraiškose pateikta informacija būtų pakartotinai tikrinama įsiskolinimo valdymo ir finansinės 

rizikos vertinimo tikslu, esant duomenų apie asmens finansinės būklės pasikeitimus ar sutarties sąlygų netinkamą vykdymą, 

iki visiško įsipareigojimo pagal laidavimo, paskolos, kredito ar kreditavimo paskolos sutartis įvykdymo visu laidavimo, 

paskolos, kredito ar kreditavimo paslaugos galiojimo laikotarpiu. 

 

Pildo duomenų subjektas:  

 

 

 Sutinku � 

 

  Nesutinku � 

 

 

Data:_______________ Pastabos: _____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

(kliento (duomenų subjekto) vardas, pavardė, parašas)  

 

 

PASTABA. Jei asmuo anksčiau nurodytų sutikimų neduoda, kredito unija turi teisę nesuteikti atitinkamos paslaugos ir/ar 

keisti  paslaugos sąlygas. 


