INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
UAB „Bendras finansavimas“ (toliau – Bendrovė, įmonės kodas – 303259527, buveinės adresas M. Valančiaus g. 1-1, Vilnius), informuoja, kad kai Jūs juridinio asmens vardu susisiekiate su mumis užpildydami
paskolos paraišką per Bendrovės svetainę ar kreipiatės dėl paskolos gavimo kitu būdu, tai pat, jei esate su
mumis susisiekusio juridinio asmens vadovas, akcininkas, darbuotojas, atstovas ir (arba) kontaktinis asmuo
ir / ar esate nurodytas naudos gavėju, kliento prievoles užtikrinančiu asmeniu, Bendrovė žemiau nurodyta
apimtimi tvarko Jūsų duomenis.
1.
Kreditingumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais (BDAR 6 str. 1 d. b) ir f) p.) iš
išvardintų institucijų gali gauti šiuos duomenis:
Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:
informaciją apie darbdavį, įdarbinimus ir atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, gautas ir
paskirtas pastovias bei vienkartines socialines išmokas, pajamas ir išlaidas, pajamų tipą ir šaltinius, socialinių
išmokų tipą, socialinio draudimo draudėją, socialinio draudimo periodo (termino) pradžias ir pabaigas;
Iš VĮ „Registrų centro“: kiekvieno nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objekto duomenis – vertę,
daiktines teises, suvaržymus ir apribojimus; duomenis apie užstatyto ir/ar areštuoto turto buvimo faktą;
duomenis iš antstolių informacinės sistemos apie vykdomąsias bylas;
Iš Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazės ir UAB „Scorify“: duomenis apie finansinius
įsipareigojimus, dėl kurių buvo priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas, rūšis ir sumas, vykdymo
terminus, duomenis apie šių įsipareigojimų vykdymą, suteiktas kreditingumo reitingas, banko sąskaitos
išrašai, finansinės ataskaitos, duomenis apie buvusius finansinius ir/arba turtinius įsipareigojimus ir jų
vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenis, taip pat kita informacija, būtina
tinkamam kreditingumo įvertinimui.
2
Asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų tikslinimo ir (arba) teisingumo
patikrinimo tikslais (BDAR 6 str. 1 d. c). ir f) p.) iš išvardintų institucijų gali gauti šiuos asmens duomenis:
Iš VĮ „Registrų centro“ tvarkomo Gyventojų registro: asmens kodą, vardą, pavardę, asmens tapatybės
dokumento nuotrauką, deklaruotą ar apskaitytą gyvenamąją vietą, jei gyvenate užsienyje – valstybę,
informaciją apie šeiminę padėtį, sutuoktinio tapatybės duomenis, nepilnamečių vaikų skaičių, asmens
dokumento būseną, asmens dokumento rūšį, kitus asmens dokumento duomenis;
Iš VĮ „Registrų centro“ tvarkomo Juridinių asmenų registro ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės
sistemos: juridinio asmens identifikacinius duomenis ir jo akcininkų (naudos gavėjų), vadovo duomenis –
vardas, pavardė, asmens kodas, akcijų skaičius ir kiti išrašuose nurodomi duomenys.
3.
Tiesiogiai iš Jūsų gautus Jūsų asmens duomenis tikslinsimės 1 ir 2 p. išvardytose duomenų
bazėse.
4.
Esu informuotas, kad kreditingumo vertinimo, finansinės rizikos vertinimo ir įsiskolinimo
valdymo tikslais duomenys apie apie finansinius įsipareigojimus, jų rūšis ir sumas, vykdymo terminus,
duomenis apie šių įsipareigojimų vykdymą, duomenis apie buvusius finansinius ir/arba turtinius
įsipareigojimus ir jų vykdymą, gali būti teikiami ir gaunami iš visų LR teritorijoje veikiančių finansų įstaigų,
dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm. k. – 111689163) administruojamose informacinėse sistemose
INFOBANKAS bei KREDITŲ BIURAS.
5.
Bendrovei delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 40 dienų, informacija apie
Bendrovę bei Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius
įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą bus teikiama Kredito biurui UAB „Creditinfo
Lietuva“ (įmonės kodas – 111689163, adresas – A. Goštauto g. 40A, LT–01112 Vilnius, Lietuva,
www.manocreditinfo.lt, tel. – +370 5 2394131), taip pat kitų jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų
valdytojams, finansų paslaugas teikiančioms įmonėms ir įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų
valdymo ir išieškojimo įmonėms. Esu informuotas (-a), kad Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems
asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų
teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) mano informaciją, siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti
kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas
automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali turėti įtakos mano galimybei sudaryti sandorius.
Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija,
kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų

užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po
įsipareigojimų įvykdymo. Su savo kredito istorija galima susipažinti kreipiantis tiesiogiai į Kredito biurą
arba pasinaudodami „Finpass“ mobilia programėle. Esu informuotas (-a), kad taip pat turiu teisę prašyti
ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi,
reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti
sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių
įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau galima sužinoti www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės
pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt
arba anksčiau nurodytu telefonu, arba pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, arba
teismui.
6.
Esu informuotas (-a), kad nesudarius paskolos sutarties su asmeniu, kurį atstovauju, esu jo
vadovas, akcininkas ar laiduotojas, šis dokumentas ir jo pagrindu gauti mano asmens duomenys bus saugomi
ne ilgiau nei 6 metus, o sudarius kredito sutartį, šio dokumento pagrindu gauti duomenys bus saugomi 10
metų nuo visiško sutarties įvykdymo (išskyrus asmens duomenis, saugomus tiesioginės rinkodaros tikslais).
7.
Aš suprantu, kad mano asmens duomenys gali būti tvarkomi vykdant sudarytą su Bendrove
sutartį dėl finansinių paslaugų teikimo bei įgyvendinant joje numatytas šalių teises. Man yra žinoma, kad:
Bendrovė kreditingumo įvertinimą gali atlikti tik tada, kai:
7.1. Įmonė, kurios esu vadovas, akcininkas, naudos gavėjas ar galiotas asmuo, į Bendrovę kreipiasi
dėl paskolos sutarties sudarymo ar prievolių vykdymo užtikrinimo sutarties, ar įmonė
pageidauja būti papildomai finansuojama pagal jau sudarytą finansavimo sutartį;
7.2. vykdant įmonės ir mano kaip subjekto, išdavusio bet kurią prievolių įvykdymo užtikrinimo
priemonę, finansinės ir ekonominės būklės stebėjimą;
7.3. įmonė, gavusi paskolą iš Bendrovės, yra skolinga Bendrovei pagal su ja sudarytą finansavimo
ar kitą sandorį;
7.4. kitais atvejais, gavus sutikimą.
8.
Esu informuotas (-a), kad vertinant kreditingumą, atliekant asmens tapatybės nustatymą,
asmens duomenų tikslinimą ar patikrinimą, įsiskolinimo valdymą vykdomas asmens savybių įvertinimas
automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali daryti įtaką mano galimybei sudaryti sandorius.
Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija,
kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų
užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.
9.
Žinau, kad turiu teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra
tvarkomi, ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti, sustabdyti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys
būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir
užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus,
savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau galima sužinoti www.gosavy.com. Jei mano
teisės pažeidžiamos, galiu kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@savy.lt arba pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, arba teismui.
10.
Turiu teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų
tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ir bet kada galiu atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų.
11.
Turiu teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų
tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė ar trečiasis asmuo, kuriam teikiami mano asmens
duomenys, jeigu Bendrovės teisėtas interesas nėra viršesnis.
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės skelbiamos Bendrovės svetainėje www.gosavy.com „Asmens duomenų
apsauga“ skiltyje.
SUSIPAŽINAU:

______________________________________
(Vardas, pavardė, asmens kodas)

