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SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS 

 

 

Aš, ______________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, gim. data) 

 

1) s u t i n k u, kad UAB „Hipotekiniai kreditai“ (toliau – Bendrovė) mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei 

įsiskolinimo valdymo tikslais (siekiant įvertinti mano kreditingumą prieš suteikiant finansines paslaugas (kreditą ir pan.) man, 

mano sutuoktiniui ar asmeniui, už kurį laiduoju/įkeičiu turtą ar laiduoja/įkeičia turtą mano sutuoktinis ) gautų iš kredito 

įstaigų, kitų finansų įstaigų ir UAB „Creditinfo Lietuva“, ir teiktų joms duomenis apie: 

 

- sąskaitų kredito įstaigose numerius ir jų likučius, operacijų duomenis, turimas sąskaitas kituose bankuose, užklausų 

apie asmenį duomenis, prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymo duomenis (kontrahentą, sandorio rūšį, skolos sumą, 

palūkanų normą, skolos grąžinimo terminą, duomenis apie įsipareigojimų vykdymą, duomenis, susijusius su paskolos suteikimu, 

duomenis apie paskolos užtikrinimo priemones, grąžinimą, pripažinimą neįvykdžiusiu įsipareigojimų, apie turtinius ginčus), bei 

kitus prašomus duomenis. 

 

Gavus šią informaciją, Bendrovė galės greičiau ir tinkamiau įvertinti Jūsų mokumą kreditui gauti ir pateikti pasiūlymą 

sutarties sudarymui, atsižvelgiant į kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių turimą informaciją apie Jus. Nesutikus su nurodytų 

asmens duomenų tvarkymu, Bendrovė turi teisę reikalauti pateikti kitus finansinių įsipareigojimų, apie kuriuos informaciją 

pateikėte paraiškoje, teisingumą pagrindžiančius įrodymus (dokumentus). 

 

Gauti duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo finansinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, arba, jeigu buvo priimtas 

sprendimas atsisakyti suteikti finansinę paslaugą, – 1 metus. 

 

Sutinku ______________  Nesutinku______________ 
                                     (parašas)                                            (parašas)                          

 

2) s u t i n k u, kad Bendrovė mano asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą) tvarkytų tiesioginės 

rinkodaros tikslais. 

 

Duomenys šiuo tikslu tvarkomi 5 (penkis) metus nuo sutikimo davimo dienos. 

 

Sutinku ______________  Nesutinku______________ 
                                  (parašas)                                           (parašas)                          

 

Aukščiau nurodytų duomenų tvarkymo teisėtas pagrindas – Jūsų duotas sutikimas tvarkyti šiuos asmens duomenis. 

Sutikę su asmens duomenų tvarkymu, pareiškiate, kad:  

• esate informuotas(-a) apie teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos 

ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat 

teisę į duomenų perkeliamumą; 

• esate informuotas(-a) apie savo teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo  

konkrečiu tikslu; 

• esate informuotas(-a) apie teisę pareikšti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad 

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai; 

• neprivalote sutikti su asmens duomenų tvarkymu nurodytais tikslais. 

Visi pranešimai Bendrovei pateikiami el. p. info@hipocredit.lt, paštu arba atvykus tiesiogiai adresu: V. Putvinskio g. 

62, 44211 Kaunas 

Šis sutikimas yra sudaromas ir pasirašomas paprastuoju parašu arba parašu, turinčiu Lietuvos Respublikos 

elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme įtvirtintą teisinę galią. Bendrovei 

pareikalavus, privalau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašyti ir pateikti Bendrovei rašytinę šio sutikimo kopiją.  

 

 

________________________________________ _________________________ 
 (vardas, pavardė) (parašas, data) 
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