
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS, ĮSKAITANT 
PROFILIAVIMĄ 

 
Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, 

patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su žemiau nurodytomis nuostatomis t. y.: 

 
 
1. Sutinku, kad UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, buveinės adresas M. 
Valančiaus g. 1-1, Vilnius, naudotų mano asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto 
adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. kreiptųsi į mane paštu, telefonu, elektroniniu paštu ir kitomis 
priemonėmis su tikslu:  

- teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie UAB „Bendras finansavimas“ teikiamas 
paslaugas, naujienas;  

- teikti informaciją apie vykstančius UAB „Bendras finansavimas“ renginius ar akcijas; 
- sužinoti mano nuomonę apie UAB „Bendras finansavimas“ teikiamų paslaugų kokybę; 
- susisiekti dėl informacijos tikslinimo ir / arba kitais būtinais klausimais. 

 
2. Suprantu, kad jeigu sutiksiu gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, UAB „Bendras finansavimas“, 
siekdamas suprasti, ar informacija, kurią siunčia, Jums aktuali, renka statistinę informaciją apie išsiųstus 
naujienlaiškius (ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, 
kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote). 

 
3. Sutinku, kad UAB „Bendras finansavimas“ naudotų nuasmenintus mano asmens duomenis su tikslu 

analizuoti duomenis įvairiais statistiniais pjūviais, siekiant atlikti statistinę ir finansinę analizes, pagerinti paslaugų 

kokybę bei sumažinti rizikas. UAB „Bendras finansavimas“ turi teisę viešai skelbti nuasmenintas statistines tokių 

duomenų analizes ir naudoti juos rinkodaros tikslais. 

 
4. Sutinku, kad UAB „Bendras finansavimas“, siekdamas pateikti specialiai man pritaikytą reklaminę 

informacija, naudotų profiliavimą, t. y. naudotų mano tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus asmens duomenis 

tam, kad įvertintų mano poreikius bei interesus bei pateiktų man asmeninius pasiūlymus. Suprantu, kad UAB 

„Bendras finansavimas“ atliekami veiksmai neturi man jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. 

 
5. Esu informuotas ir suprantu, kad:  
 galiu susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie tvarkomi;

 žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

 prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;

 nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės 

rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą;

 prašyti, kad UAB „Bendras finansavimas“ sunaikintų mano pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių 

duomenų tvarkymo veiksmus;

 jeigu mano teisės pažeidžiamos, kreiptis į UAB „Bendras finansavimas“ el. paštu labas@savy.lt, pateikiant 
skundą/prašymą ar kt.;

 jei netenkina UAB „Bendras finansavimas“ atsakymas, kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją per 
3 mėnesius nuo atsakymo iš UAB „Bendras finansavimas“ gavimo dienos arba per 3 mėnesius, kada baigiasi 

UAB „Bendras finansavimas“ atsakymo pateikimo į duomenų subjekto kreipimąsi terminas (t. y. po 30 

kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi į UAB „Bendras finansavimas“ dienos).

 
6. Esu informuotas ir suprantu, kad galiu bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų 

tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, pateikęs tokį savo prašymą UAB „Bendras 

finansavimas“ šiais būdais: 

 
- el. paštu labas@savy.lt; 
- telefonu +370 (5) 272 0151; 
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 naujienlaiškio apačioje paspaudęs „atsisakyti prenumeratos“;

 prisijungęs prie savo SAVY paskyros ir pasirinkęs „PASKYRA“ ir „ATNAUJINTI INFORMACIJĄ“. 
 
7. Esu informuotas ir suprantu, kad paskolų gavėjų asmens duomenys saugomi dalykinių santykių metu ir 6 
(šešerius) metus po dalykinių santykių pabaigos, išskyrus atvejus, jei asmuo pageidauja šį terminą pratęsti. Jei 
dalykiniai santykiai su paraišką pateikusiu asmeniu nėra pradedami, tada duomenys saugomi 6 (šešerius) metus 
nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei asmuo pageidauja šį terminą pratęsti. Investuotojų atveju 
duomenys saugomi 6 (šešerius) metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei asmuo pageidauja šį 
terminą pratęsti. Tuo atveju, jei aš pareikšiu nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar 
duotą sutikimą atšauksiu, UAB „Bendras finansavimas“ nutrauks mano asmens duomenų tvarkymą tiesioginės 
rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, nuo mano nesutikimo gavimo UAB „Bendras finansavimas“ dienos. 
Tačiau, atšaukus sutikimą, UAB „Bendras finansavimas“ saugos duomenis apie sutikimo davimo faktą 10 metų nuo 
sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti 
teisinius UAB „Bendras finansavimas“ reikalavimus. 


