KREDITO UNIJA MAGNUS
Juridinio asmens kodas: 302671848
Buveinės adresas: Konstitucijos per.15, Vilnius

____________________________________________________
(Vardas, Pavardė)

____________________________________________________
(asmens kodas)

_____________________________________________________
(telefono Nr., el. paštas)

_____________________________________________________
(gyvenamoji vieta (adresas), registracijos adresas (jei nesutampa su gyvenamosios vietos adresu)

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Aš, ______________________________________
_, laisva valia, suprasdamas Sutikimo davimo pasekmes, teikiu šį sutikimą dėl mano
asmens duomenų tvarkymo man žinomais tikslais bei patvirtinu mano pateiktų duomenų teisingumą bei tikslumą. Šis Sutikimas yra teikiamas ir galioja šiems
duomenų valdytojams (kiekvienam atskirai):
KREDITO UNIJA Magnus, įmonės kodas 302671848, adresas Konstitucijos per.15, Vilnius, kodas valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos registre:
P5047;
Toliau - Kredito unija.
1.

Sutinku, kad Kredito unija, įgyvendindama teisės aktų reikalavimus, turėdama teisėtą interesą, finansinių paslaugų teikimo, pateiktos informacijos
patikrinimo, mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais rinktų, užrašytų, kauptų, klasifikuotų, saugotų ar kitaip tvarkytų mano
asmens duomenis (pateiktus, gautus, patikslintus):
1.1. kontaktiniai duomenys: telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, kompiuterio IP adresas;
1.2. VĮ „Registrų centras" duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota ir apskaityta gyvenamoji vieta tekstu, detali informacija apie asmens
deklaruotą ir apskaitytą gyvenamąją vietą: savivaldybė, gyvenvietės tipas, gyvenvietė, gatvės tipas, gatvės pavadinimas, namo numeris, bloko
numeris, buto numeris, mirties data, jei asmuo miręs, užsienio šalies kodas, jei asmuo gyvena užsienyje, šeimyninė padėtis, nepilnamečių veikų
skaičius, asmens dokumento numeris, informacija apie galiojančius asmens tapatybės dokumentus, pilietybė;
1.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys: asmens gaunamos pajamos ir darbovietės:
vardas, pavardė, asmens kodas, socialinio draudimo numeris ir kodas, informacija apie faktinį duomenų subjekto informacijos buvimą SODROS
duomenų bazėje, informacija apie įdarbinimus, atleidimus, statuso įgijimus / netekimus, atostogų pradžias ir pabaigas, taip pat apie paskirtas
pastovias išmokas (t.y. pastovias išmokas, į kurias užklausos metu duomenų subjektas turi teisę), pajamų tipas, darbdavio tipas, darbdavio
pavadinimas, darbdavio kodas, įdarbinimo laikotarpis, laikotarpis už kurį priskaičiuotas užmokestis, SODROS apmokestinamų pajamų suma,
pajamų tipas, valiutos kodas, informaciją apie pajamų gavimą per pastaruosius 24 mėnesius;
1.4. UAB "Creditinfo Lietuva" duomenys: asmens reitingas kreditų biure CreditInfo; užklausas kredito įstaigose vykdžiusios įstaigos tipas, užklausos
data, užklausų kiekis viso; Informacija apie asmens registracijos būklę "Atsisakau greituko" registre; nepadengtų skolų ir mokėjimų įsipareigojimų
atsiradimo data, suma likučio suma, palūkanų normą, paskolos likutis su palūkanomis, informacija apie įmokų mokėjimą; faktinė aplinkybė, ar
asmuo registruotas ar ne neveiksnių asmenų registre; informacija apie tai, ar asmuo yra paieškomas ir apie tai, ar jo pateiktas dokumentas yra
galiojantis; registruotų areštų faktinė padėtis, įregistruotų hipotekos lakštų faktinė padėtis; informacija apie neigiamas asmens sąsajas su kitais
asmenimis neigiamų sąsajų registre (SPIDERWEB); prašymo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo data, bankroto bylos iškėlimo data,
bankroto bylos pabaigos data;
1.5. Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazės duomenys apie įsipareigojimų vykdymą iš jungtinių duomenų bazių: vardas, pavardė, adresas,
skolos valiutos kodas, skolos suma, skolos atsiradimo data, skolos padengimo data, kreditoriaus tipas, kreditoriaus pavadinimas, informacija apie
faktinį įsipareigojimo vykdymą;
1.6. VĮ "Registrų centras" duomenys: turimas nekilnojamąjį turtą: adresas, plotas, unikalusis numeris, kadastrinis numeris, registro numeris, masinio
vertinimo metu nustatyta rinkos vertė, turtinių teisių tipas, juridiniai faktai;
1.7. VĮ „Regitra“ duomenys: turimų transporto priemonių markė, modelis, gamybos metai, pirmos registracijos data, pirmos registracijos Lietuvoje
data, kuro tipas, variklio tūris, variklio galia, sėdimų vietų skaičius, stovimų vietų skaičius, transporto priemonės svoris, transporto priemonės
valdymo pagrindas, transporto priemonės įsigijimo data, transporto priemonės teisė dalyvauti viešajame eisme;
1.8. Centrinės hipotekos įstaigos duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, turto areštų aktų registro duomenys (turto arešto akto kodas, turto arešto
akto gavimo/registravimo data, kreditorius, areštuotas turtas bei mastas ir kiti registro duomenys), hipotekos registro duomenys (sutartinės
hipotekos kodas, kreditorius, įkeičiamas daiktas, sutartine hipoteka užtikrintos prievolės dydis, prievolės įvykdymo terminas ir kiti registro
duomenys);
1.9. Mano pateikti bei registraciją patvirtinančiame bankiniame pavedime nurodyti duomenys;
1.10. kiti duomenys, jei tai neprieštarauja teisės aktams.

2.

Sutinku, kad Kredito unija mano asmens duomenis rinktų ir gautų iš šių šaltinių: Lietuvos bankas, kiti bankai, kredito unijos ir kredito įstaigos bei finansų
įmonės, kurios verčiasi kreditine ir (ar) finansine veikla; VĮ „Registrų centras“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Lietuvos bankas, VĮ „Regitra“, Centrinė hipotekos įstaiga, UAB "Creditinfo Lietuva", kiti duomenų valdytojai, tvarkantys jungtines
skolininkų duomenų rinkmenas.

3.

Sutinku ir suteikiu teisę Kredito unijos duomenų tvarkytojui UAB „Interaktyvios sistemos“ (į.k. 302863706, adresas Konstitucijos pr. 12, Vilnius), rinkti,
gauti iš Sutikimo 2 p. nurodytų duomenų šaltinių Sutikimo 1 p. nurodytus asmens duomenis, juos užrašyti, grupuoti, klasifikuoti ir kitaip tvarkyti bei
perduoti Kredito unijai.

4.

Sutinku, kad UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163, Švitrigailos 11 B, Vilnius), UAB FIRST DATA LIETUVA (kodas 120725338, Ukmergės g.
220, Vilnius), Lietuvos centrinė kredito unija (kodas 110086034, Savanorių pr. 363 Vilnius) jiems suteiktų teisių apimtyje tvarkytų Sutikimo 1 p. nurodytus
mano asmens duomenis ir gautus asmens duomenis naudotų pateiktos informacijos teisingumo įvertinimo, mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei
įsiskolinimo valdymo tikslais.

5.

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.

6.

Man yra žinoma ir aš suprantu, jog man tinkamai neįvykdžius savo finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, Kredito unija turi teisę teikti mano asmens
duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163), taip pat, prieš tai mane informavus LR įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų
duomenų rinkmenų tvarkytojams, finansų paslaugas teikiančioms įmonėms ir įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems
kitiems, teisėtą interesą turintiems, tretiesiems asmenims. Kredito unija Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją
apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito
biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5)
2394131). Kreditų biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių
paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito
istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kreditų biurą arba
pasinaudodami Finpass mobilia programėle. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad
duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei
Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

7.

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.

8.

Man yra žinoma ir aš suprantu, jog Kredito unija LR įstatymų nustatyta atvejais bei tvarka turi teisę gauti iš trečiųjų asmenų, kuriems aš tinkamai
neįvykdžiau savo finansinių ar turtinių įsipareigojimų, o taip pat iš jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančių duomenų valdytojų, mano asmens
duomenis.

9.

Patvirtinu, kad esu informuotas ir suprantu, jog teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę:
9.1. Kredito unijai pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, t.y. gauti informaciją, iš
kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Neatlygintinai
tokius duomenis Kredito unija teikia kartą per kalendorinius metus.
9.2. Kredito unijai pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisės aktų nustatytais atvejais reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens
duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis,
nustatyčiau, kad mano asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis,
nustatyčiau, kad mano asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turiu teisę raštu reikalauti Kredito unijos nedelsiant sunaikinti
neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
9.3. nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi;
9.4. daryti įtaką visoms Sutikimo sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras
sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu privalau kreiptis į Kredito uniją ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame Sutikime esančių sąlygų panaikinimo,
pakeitimo ar papildymo.

Sutinku 

Pildo duomenų subjektas:
Data: _______________

Nesutinku 

Pastabos: ______________________________________________________________________
_________________________
(Duomenų subjekto vardas, pavardė, parašas)

Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros:
Sutinku, kad Kredito unija mano vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, tvarkytų tiesioginės
rinkodaros tikslu iki kredito unijai ar Lietuvos centrinei kredito unijai raštu pareikšto mano nesutikimo dėl šių duomenų tvarkymo. Kredito unija šiuos mano
duomenis saugoti gali 12 mėnesių po tiesioginės rinkodaros vykdytos akcijos apklausos pabaigos, bet ne ilgiau nei iki mano narystės kredito unijoje pabaigos.
Pildo duomenų subjektas:

Sutinku 

Nesutinku 

Data: _______________
_________________________
(Duomenų subjekto vardas, pavardė, parašas)
PASTABA. Jei asmuo anksčiau nurodytų sutikimų neduoda, kredito unija turi teisę nesuteikti atitinkamos paslaugos ir/ar keisti paslaugos sąlygas.
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