SUTIKIMAS TVARKYTI
ASMENS DUOMENIS NR.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo nuostatomis, UAB „Mokilizingas“, prieš sudarydama sandorius dėl finansinių paslaugų teikimo, privalo
įsitikinti, kad:
1) įsigyjamas finansinis turtas, įkeičiamas arba kitas turtas, iš kurio ateityje gali būti tenkinamas finansų įstaigos reikalavimas, tikrai yra ir iš jo gali būti tenkinamas
įgytas finansų įstaigos reikalavimas;
2) kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti įsipareigojimus;
3) klientas vykdė ir vykdo savo finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms.
Aš sutinku, kad UAB „Mokilizingas“, JA kodas 124926897, buveinės adresas – Lvovo g. 25, Vilnius, (toliau – Bendrovė), įgyvendindama teisės aktų reikalavimus
bei turėdama teisėtą interesą, tikslu tinkamai ir visapusiškai įvertinti mano galimybes vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei valdyti galimus įsiskolinimus bei
su manimi sudaryti ir vykdyti išperkamosios nuomos (vartojimo kredito), finansavimo (vartojimo kredito), lizingo (finansinės nuomos), kredito, kitų finansavimo paslaugų
teikimo sutartis ar dėl kitų asmenų prievolių Bendrovės naudai užtikrinimo, kreiptųsi į žemiau nurodytus asmenis ir gautų iš jų žemiau nurodytus duomenis
bei juos tvarkytų:
• iš VĮ Registrų centras: asmens kodas, vardas, pavardė;
- Gyventojų registro: deklaruota gyvenamoji vieta (valstybė), šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų skaičius, asmens dokumento būsena, asmens dokumento rūšis ir
kt. asmens dokumento duomenys;
- Nekilnojamojo turto kadastro ir registro: nuosavybės teise valdomų nekilnojamojo turto objektų vertė, objekto rūšis, registracijos numeris, registracijos adresas,
daiktinių teisių suvaržymai ir apribojimai;
- Turto arešto aktų registro: nuosavybės teise priklausantis areštuotas turtas, turto arešto akto įregistravimo, išregistravimo data, asmuo, kurio reikalavimams įvykdyti
areštuojamas turtas (kreditorius), turto arešto būdas;
- Testamentų registro: palikėjo (skolininko) įpėdiniai;
- Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro: informacija apie asmens veiksnumą / neveiksnumą (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), informacija apie ribotą
veiksnumą (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), informacija apie tai, ar asmuo naudojasi pagalba priimdamas sprendimus (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje
(-se)), įregistravimo data;
• iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: darbdavio duomenys, darbo santykių pradžios ir
pabaigos terminai, vertimasis ūkine ar individualia veikla, gautos ir paskirtos pastovios ir vienkartinės socialinės išmokos, pajamos ir išlaidos, pajamų tipas ir šaltiniai,
socialinių išmokų tipai, socialinio draudimo draudėjai, socialinio draudimo periodo (termino) pradžia ir pabaiga;
• iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos: ne darbo santykių pajamos ir turtas - pajamų ir turto sumos, pajamų ir turto deklaravimo
laikotarpiai, ekonominės veiklos, iš kurios gautos pajamos, rūšys;
• iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras: žemės ūkio ir kaimo valdos valdytojo adresas korespondencijai siųsti, informacija apie žemės ūkio ir
kaimo valdos valdytoją, žemės ūkio ir kaimo valdos centras, buhalterinės apskaitos tvarkymo arba netvarkymo žyma, pagrindinė ekonominė veikla, ekonominės veiklos
tikslai, kiekvieno naudojamo žemės sklypo duomenys, kiekvieno perduoto naudoti žemės sklypo duomenys, einamaisiais kalendoriniais metais deklaruotų žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių pavadinimai, laikomų įregistruotų Gyvulių registre galvijų, avių ir ožkų skaičius, laikomų neregistruojamų Gyvulių registre gyvulių ir paukščių
skaičius, informacija apie mašinas ir įrengimus - skaičių, pajėgumą (įrenginių), gamybinių pastatų - skaičių, gamybines charakteristikas pagal pastato paskirtį - plotas
(kv. metrais) arba talpa (kub. metrais), tiesioginių išmokų ir kitos valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, gautos praėjusiais kalendoriniais metais, rūšis,
paskirtų praėjusiais kalendoriniais metais žemės ūkio produkcijos gamybos kvotų pavadinimai;
• iš VĮ „Regitra“: asmens kodas, vardas, pavardė, vairuotojo pažymėjimo numeris, nuosavybės teise valdomų transporto priemonių techniniai duomenys ir valstybinis
numeris, nuosavybės teisės suvaržymai ir apribojimai;
• iš UAB „Creditinfo Lietuva“: duomenys, esantys šios įmonės valdomose duomenų bazėse „INFOBANKAS“ ir „KREDITŲ BIURAS“;
• iš LR vidaus reikalų ministerijos: asmens dokumento numeris, dokumento rūšis, dokumento būsena;
• iš Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos: duomenys, esantys šio departamento valdomoje „Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir
nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro“ centrinėje duomenų bazėje;
• iš Lietuvos banko: duomenys, esantys Paskolų rizikos duomenų bazėje bei Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių,
sąrašo informacinėje sistemoje (NASIS), kurie teikiami/gaunami pagal Lietuvos banko valdybos patvirtintus teisės aktus;
• iš kitų asmenų (kredito įstaigos ir kt.): finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo kontrahentas, paraiškų dėl finansavimo duomenys, sandorio rūšis, kredito reitingas,
skolos suma (limitas), palūkanų norma, kiti privalomi mokesčiai, uždelstų mokėjimų dydis, vėlavimo terminas, atsiskaitymų istorija ir pan.
Ar sutinkate, kad Bendrovė tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkytų šiuos duomenis: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
Taip ☐ Ne ☐
Bendrovė turi teisę pasinaudoti šio Sutikimo pirmoje pastraipoje suteiktomis teisėmis tvarkyti mano asmens duomenis tik tuo atveju, jeigu ji siekia tai atlikti šio Sutikimo
pirmoje pastraipoje nurodytais tikslais ir tik tuo atveju, jeigu aš kreipiuosi į Bendrovę tikslu gauti finansines ar kitas su ja susijusias paslaugas ir (ar) esu neįvykdęs
Bendrovės atžvilgiu įsipareigojimų pagal finansinių paslaugų teikimo ar kitų, su jomis susijusių, paslaugų sutartis.
Esu informuotas, kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę:
• būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
• susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
• reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi
nesilaikant LR asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitų įstatymų nuostatų;
• nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.
Informacija apie mano finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms per mėnesį pagal kredito rūšį:
Kredito rūšis
Būsto paskola (-os)
Vartojimo kreditas (-ai)
Kita

Iš viso

Įmoka per mėn. (EUR)
Informacija apie mano pajamas per mėnesį, atskaičius mokesčius, EUR (t. y. paskutinėje darbovietėje per paskutinius 4 (keturis) mėnesius gautų
pajamų per mėnesį vidurkis):

Šis Sutikimas galioja 10 (dešimt) metų, bet ne trumpiau nei bus įvykdyti visi įsipareigojimai pagal vartojimo kredito sutartį (-is), jeigu tokia (-ios) bus sudaryta (-os) su
Bendrove, išskyrus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu – jis galioja 5 (penkis) metus nuo jo davimo dienos.
PATVIRTINU, kad:
• visa šiame Sutikime pateikta informacija yra teisinga. Prisiimu visą atsakomybę, jei paaiškėtų, kad mano pateikti duomenys ar jų dalis neatitinka tikrovės; ir
• Bendrovė mane tinkamai ir visapusiškai supažindino su šio Sutikimo davimo tikslu, galimomis pasekmėmis, mano teisėmis, tame tarpe teise bet kada, kreipusis į
Bendrovę, panaikinti šį Sutikimą.
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Data

Vardas

Pavardė

Asmens kodas
Parašas

Turite klausimų? Susisiekite el. paštu info@mokilizingas.lt arba telefonu +370 700 55 888

Sutikimas atspausdintas įmonėje:
Įmonės atstovas:

www.mokilizingas.lt

