
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas nustato, kad finansų įstaiga, prieš priimdama sprendimą skolinti, prisiimti įsipareigojimus už savo
klientą, privalo įsitikinti, kad:
1)  įsigyjamas finansinis  turtas,  įkeičiamas arba kitas  turtas,  į  kurį  gali  būti  nukreipti  finansų  įstaigos  reikalavimai,  tikrai  yra ir  gali  būti
naudojamas finansų įstaigos reikalavimams tenkinti,
2) kliento finansin÷ bei ekonomin÷ būkl÷ ir jos prognoz÷s leidžia tik÷tis, kad klientas sugeb÷s įvykdyti įsipareigojimus,
3) klientas vykd÷ ir vykdo savo finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms.
Lietuvos  Respublikos  asmens  duomenų  teisin÷s  apsaugos  įstatymas nustato,  kad  duomenų  valdytojo,  duomenų  tvarkytojo  ir  jų  atstovų
darbuotojai,  kurie tvarko asmens duomenis, privalo  saugoti  asmens duomenų paslaptį,  jei  šie asmens duomenys neskirti  skelbti  viešai.  Ši
pareiga galioja pasitraukus iš valstyb÷s tarnybos, per÷jus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

1. Aš sutinku, kad jei kreipčiausi į AB banką „SNORAS“, įmon÷s kodas 112025973, A. Vivulskio g. 7, LT-03221 Vilnius (toliau – Bankas), ar į
UAB „SNORO lizingas“, įmon÷s kodas 124926897, Lvovo g. 25, 09320 Vilnius (toliau – Bendrov÷), d÷l  išperkamosios nuomos (vartojimo
kredito), finansavimo (vartojimo kredito), lizingo (finansin÷s nuomos), kredito, kitų (toliau visos kartu vadinamos – Finansavimo) paslaugų
teikimo sutarčių sudarymo bei  pakeitimo, taip pat man užtikrinant kitų asmenų, sudarančių ar sudariusių su Banku ar Bendrove sutartį  ar
turinčių įsipareigojimų Bankui ar Bendrovei, prievolių vykdymą, taip pat Bankui ar Bendrovei pratęsiant mano sudarytas sutartis ar Bankui ar
Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

1.1. Bankas ar Bendrov÷ gautų, tikslintų ir  kitaip tvarkytų 3 punkte išvardytus mano asmens duomenis (pateiktus, gautus,  patikslintus)
asmens  tapatyb÷s  nustatymo,  asmens  duomenų  teisingumo  patikrinimo,  Finansavimo  paslaugų  teikimo  bei  kitų  sandorių  sudarymo,
vykdymo, kontrol÷s, sutarčių ir klientų apskaitos (finansin÷s, buhalterin÷s, statistin÷s), finansinių nuostolių prevencijos, Banko ar Bendrov÷s
teisių ir teis÷tų interesų apsaugos ir gynimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, tinkamo paslaugų teikimo, tiesiogin÷s rinkodaros,
dalyvavimo lojalumo programose tikslais bei kitose sutartyse su Banku ar Bendrove nurodytais tikslais,
1.2. šiais bei nurodytais kitose sutartyse su Banku ar Bendrove tikslais Bankas ar Bendrov÷ perduotų viena kitai ir savo dukterin÷ms arba
patronuojančioms įmon÷ms jų turimus mano asmens duomenis.

2. Aš sutinku, kad asmenys, tvarkantys mano asmens duomenis (finansų įstaigos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – LR
VRM),  Gyventojų registro  tarnyba prie LR VRM, Policijos departamentas prie LR VRM, Informatikos ir  ryšių  departamentas prie LR VRM,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie LR Finansų
ministerijos, VĮ Registrų centras, VĮ „Regitra“, VĮ „Žem÷s ūkio informacijos ir  kaimo verslo  centras“,  savivaldyb÷s,  mano darbdavys, UAB
„Creditinfo Lietuva“ (įmon÷s kodas 111689163) bei kiti jungtinių skolininkų duomenų valdytojai  ar tvarkytojai, telekomunikacijų bendrov÷s,
komunalinių paslaugų teik÷jai, skolų išieškojimo įmon÷s, draudimo bendrov÷s, kiti asmenys, kurie teikia savo prekes ar paslaugas atid÷dami jų
apmok÷jimą,  visos Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančios kredito įstaigos ar  finansų įmon÷s, dalyvaujančios UAB „Creditinfo Lietuva“
administruojamoje kreditų biuro informacin÷je sistemoje INFOBANKAS (informacija apie šias kredito įstaigas ir  finansų įmones pateikiame
svetain÷je www.creditinfo.lt), kitos privačios ar valstyb÷s įmon÷s, įstaigos ar institucijos, Bankui ar Bendrovei paprašius, pateiktų jiems 3 punkte
nurodytus asmens duomenis (įskaitant ir istorinius).

3. Banko ir Bendrov÷s tvarkomi asmens duomenys:
3.1.  asmens tapatyb÷s  duomenys  bei  duomenys  kontaktams:  vardas  (-ai),  pavard÷,  asmens  kodas  (įskaitant pasikeitusius),  pilietyb÷,
deklaruotos bei faktin÷s gyvenamosios vietos adresas, gyvenamosios vietos deklaravimo data, telefono, mobiliojo numeris (-iai), asmens
dokumentų  (įskaitant  valstybinio  socialinio  draudimo  pažym÷jimą)  rekvizitai  ir  galiojimas,  šeimynin÷  pad÷tis,  nepilnamečių  vaikų  bei
išlaikytinių skaičius,
3.2. finansin÷s pad÷ties duomenys: darbdavys, darboviet÷, vertimasis ūkine ir individualia veikla, pajamos iš jos, kitos gaunamos pajamos
(įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis, pajamų
mokesčio  deklaracijos  duomenys,  turimas  nekilnojamas  ir  kilnojamas  (įskaitant  transporto  priemones)  turtas,  turtin÷s  teis÷s,  bei  jų
suvaržymai,
3.3. finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo duomenys: kontrahentas, paraiškų d÷l Finansavimo duomenys, sandorio rūšis, kredito reitingas,
skolos suma (limitas), palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, skolos grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mok÷jimo
dydis ir v÷lavimo terminas, atsiskaitymų istorija,
3.4. kiti kliento pateikti duomenys bei kita su išvardytais duomenimis susijusi informacija.

4. Man yra žinoma, kad aš turiu teisę:
4.1. susipažinti su Banko ir/ar Bendrov÷s tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo
asmens duomenis;
4.2. nesutikti, kad mano duomenys būtų tvarkomi tiesiogin÷s rinkodaros tikslu ar, pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, nesutikti,
kad mano duomenys būtų tvarkomi  d÷l teis÷to intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami  asmens
duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai n÷ra svarbesni. Jei kitaip nenustatyta mano sudaromose sutartyse, apie pasinaudojimą šiomis
savo teis÷mis turiu pranešti mane aptarnaujančiam Banko ar Bendrov÷s atstovui.

5. Man yra žinoma ir išaiškinta, jog per kreditų biuro informacinę sistemą INFOBANKAS iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių gauti duomenys
nebus panaudoti tiesiogin÷s rinkodaros tikslais.
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Kliento vardas, pavard÷, asmens kodas, parašas


