UAB „SB LIZINGAS“
KLIENTŲ DUOMENŲ APRAŠYMAS
Atnaujinimo data: 2019-03-27
Kodėl Jūs
informaciją
mane?

renkate
apie

Nes
teikiame
Jums
vartojimo
kredito
paslaugas pagal teisės
aktų
reikalavimus,
tinkamai ir kokybiškai

Kokią informaciją apie mane renkate?

Koks
teisinis
pagrindas
Jums
leidžia
rinkti
informaciją apie mane?

Kiek laiko saugote
informaciją
apie
mane?

Vardas ir pavardė, asmens kodas, registruotos gyvenamosios vietos adresas,
elektroninio pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris,
darbovietės pavadinimas, asmens tapatybės dokumento tipas, numeris ir
galiojimo terminas, vartojimo kredito sutartis, vartojimo kredito sutarties
numeris, vartojimo kredito sutarties sudarymo data, vartojimo kredito grąžinimo
grafikas, laikotarpio pabaiga, vartojimo kredito grąžinimo anksčiau termino
data, grąžinama įmoka, vartojimo kredito suma, vartojimo kredito sutartyje
pateikta informacija, parašas.

Sudarome ir vykdome su Jumis
vartojimo kredito sutartį (GDPR
6 str. 1 d. b p.)

10 metų po Jūsų
sandorio
pasibaigimo

Privalome rinkti informaciją
pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1
d. c p.)

Jei yra keli sandoriai
– 10 metų po
paskutinio
Jūsų
sandorio
pasibaigimo

Duomenys apie neveiksnumą ir veiksnumo apribojimą (faktas, ar asmuo yra
neveiksnus, ribotai veiksnus arba toks, kuris sprendimus
priima
naudodamasis pagalba), sritys, kuriose asmuo teismo tvarka pripažintas
neveiksniu, ribotai veiksniu, sprendimus priima naudodamasis pagalba, teismo
sprendimo (nutarties) dėl pripažinimo neveiksniu, ribotai veiksniu priėmimo,
įsiteisėjimo data, bylos numeris, teismo pavadinimas, globėjų, rūpintojų vardai,
pavardes, asmens kodai, gyvenamosios vietos adresai, sritys, kurioje globėjai,
rūpintojai paskirti, teismo, priėmusio sprendimą (nutartį) dėl globėjų, rūpintojų
paskyrimo pavadinimas, teismo sprendimo (nutarties) priėmimo, įsiteisėjimo
datos, pagalbos sutarties patvirtinimo data, pakeitimo, pabaigos pagrindas ir
data, visų nurodytų neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų
įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo registre data ir laikas
Telefono numeris, telefoninių pokalbių įrašai ir pokalbių metu pateikti
duomenys

Privalome rinkti informaciją
pagal įstatymus dėl viešo
intereso (GDPR 9 str. 2 d. g p.)

Turime
teisėtą
interesą
(užtikrinti klientų aptarnavimo
kokybę,
surinkti
įrodymus
ginčui, jeigu jis kiltų) (GDPR 6
str. 1 d. f p.)

30 mėnesių,
jei finansinę
paslaugą
suteikti
atsisakyta

Nes vertiname Jūsų
mokumą ir įsipareigojimų
vykdymo riziką

Vardas ir pavardė, asmens kodas, registruotos gyvenamosios vietos adresas,
elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybės dokumento
tipas, numeris, galiojimo terminas, kontrolinė eilutė (pasų, asmens tapatybės
kortelių, leidimų gyventi LR), asmens dokumento tipas, numeris, galiojimo
terminas (įskaitant Valstybinio socialinio draudimo ir vairuotojų pažymėjimų,
leidimų gyventi LR), pilietybė, banko sąskaitos numeris, Jūsų pajamos, ne
darbo santykių pajamos ir turtas (sumos, deklaravimo laikotarpiai, ekonominių
veiklų rūšys), darbdavys, darbovietė, darbo stažas, darbo santykių pradžios,
pabaigos terminai, vertimasis individualia ar kita ūkine veikla, pajamos iš jos,
kitos gaunamos pajamos, gautos, paskirtos vienkartinės ar periodinės
socialinės išmokos, gaunamų pajamų ar kitų išmokų rūšis, dydis, pobūdis,
šaltiniai, gavimo laikotarpiai, socialinio draudimo draudėjas, socialinio
draudimo periodo pradžia ir pabaiga, pajamų mokesčio deklaracijos
duomenys, turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų
suvaržymai; skolininko įpėdinių vardai, pavardės, asmens kodai,
gyvenamosios vietos adresai, palikimo priėmimo data, esamų ir buvusių
finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo duomenys: kontrahentas, sandorio
rūšis, kredito reitingas, įsipareigojimų suma (limitas), kitų privalomų mokesčių
ir išlaidų dydis, skolos grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis
ir vėlavimo terminas, atsiskaitymu istorija, šeiminė padėtis, sutuoktinio vardas,
pavardė, asmens kodas, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, mirties
data, paveldėtojai (ir kiti susiję asmenys), šeimos finansinė padėtis
(įsipareigojimai, pajamos), žemės ūkio informacijos ir kaimo valdos valdytojo
adresas, informacija apie žemės ūkio ir kaimo valdos valdytoją, žemės ūkio ir
kaimo valdos centras, buhalterines apskaitos tvarkymo arba netvarkymo žyma,
pagrindinė ekonominė veikla, ekonominės veiklos tikslai, naudojamo ar
perduoto naudoti žemės sklypo duomenys, deklaruotų žemės ūkio naudmenų
ir pasėlių pavadinimai, laikomų įregistruotų galvijų, avių, ožkų skaičius,
neregistruotų gyvulių, paukščių skaičius, informacija apie mašinas ir įrengimus
(skaičius, pajėgumas), gamybiniai pastatai (skaičius, gamybines
charakteristikos), tiesioginės išmokos ir kita parama žemės ūkiui ir kaimo
plėtrai, jų rūšis, dydis, paskirtų praėjusiais kalendoriniais metais žemės ūkio
produkcijos gamybos kvotų pavadinimai, informacija apie registraciją
„Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo
kredito sutarčių, sąrašo“ informacinėje sistemoje, duomenys, esantys
„Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio
registro“ duomenų bazėje.

Sudarome
ir
vykdome
finansinių paslaugų sutartį su
Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b p.)

Duomenys apie neįgalumą, neįgaliojo pažymėjimo kopija, numeris, serija,
galiojimo terminas, Jūsų nuotrauka, darbingumo lygis arba neįgalumo lygis,
Jūsų darbingumas, kita informacija pateikta neįgaliojo pažymėjime.

Privalome rinkti informaciją
pagal įstatymus dėl viešo
intereso (GDPR 9 str. 2 d. g p.)

Privalome rinkti informaciją
pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1
d. c p.)
Turime
teisėtą
interesą
(užtikrinti
sukčiavimo
prevenciją) (GDPR 6 str. 1 d. f
p.)

Nes turime užkirsti kelią
pinigų
plovimui
ir
teroristų finansavimui

Nes
sudarome
ir
vykdome
Draudimo
sąlygų susitarimą su
Jumis – tais atvejais, kai
norite apdrausti gyvybę

Asmens dokumento kopija, vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas,
asmens kodas, gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, adresas, pilietybė,
asmens dokumento informacija, rizikos kategorija, kuriai priskiriamas klientas,
produktų, paslaugų rizika ir (arba) operacijų, rizikos kategorija, kuriai
priskiriamas klientas, produktų, paslaugų rizika ir (arba) operacijų, rizikos
kategorija, kuriai priskiriamas klientas, šalies ir (arba), geografinio regiono
rizikos kategorija, kuriai priskiriamas klientas, informacija apie kliento
naudojimąsi banko paslaugomis, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės
vaizdo transliacijos) įrašas, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo
metu, sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentacija, dalykinių santykių su klientu
korespondencija, piniginę operaciją ar sandorį patvirtinantys dokumentai ir
duomenys ar kiti juridinę galią turintys dokumentai ir duomenys, susiję su
piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu.
Informacija apie kliento dalyvavimą politinėje veikloje.
Draudimo įmokos suma, išsilavinimas, dabartinė darbovietė, pareigos,
darbinės veiklos apibūdinimas, informacija apie kitas galiojančias gyvybės
draudimo sutartis, informacija apie draudimo įmonės atsisakymą sudaryti su
Jumis draudimo sutartis, informacija apie darbo pobūdžio pavojų gyvybei,
informacija, ar paskutinių 12 mėn. laikotarpiu Jūs gyvenote ar dirbote
užsienyje, jeigu taip, šalis ir laikotarpis, informacija, ar turite su rizika susijusių
pomėgių, jeigu taip, pomėgių aprašymas, informacija, ar aktyviai sportuojate,
jeigu taip, sporto šaka, informacija, ar dalyvaujate varžybose, šeimos gydytojo
pavardė ir gydymo įstaigos pavadinimas, apdraustojo sutikime ir
apdraudžiamojo asmens anketoje pateikta informacija.

Duomenys apie sveikatos sutrikimus, ligas, nedarbingumą, nelaimingus
atsitikimus, paskirtą gydymą, numatytas operacijas, atliktus ar numatomus
atlikti specialius sveikatos tyrimus/testus, duomenys apie nėštumą (gimdymo
data, būklė, nėštumo skaičius, komplikacijos), ūgis ir svoris, informacija, ar
Jūsų svoris stabilus, didėjantis ar mažėjantis, informacija, ar gavote, gaunate
ar ketinate gauti neįgalumo, netekto darbingumo ar šalpos pensiją
(invalidumo), profesinės reabilitacijos pašalpą, jeigu taip, priežastis ir data,
informacija, ar rūkote, jeigu taip, cigarečių kiekis per dieną, informacija, ar
vartojate alkoholį, jeigu taip, vidutinė savaitės dozė, arterinis kraujo spaudimas,
regėjimas, informacija, ar per paskutinius dvejus metus vartojote/vartojate

Privalome rinkti informaciją
pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1
d. c p.)

10 metų po Jūsų
sandorio
pasibaigimo

Turime teisėtą interesą (užkirsti
kelią
pinigų
plovimui
ir
terorizmo finansavimui) (GDPR
6 str. 1 d. f p.)

Jei yra keli sandoriai
– 10 metų po
paskutinio
Jūsų
sandorio
pasibaigimo

Privalome rinkti informaciją
pagal įstatymus dėl viešo
intereso (GDPR 9 str. 2 d. g p.)
Sudarome
ir
vykdome
vartojimo kredito su draudimu
sutartį su Jumis (GDPR 6 str. 1
d. b p.)
Privalome rinkti informaciją
pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1
d. c p.)
Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.993 str. 1 d., 6.994
str. 2 d.
Lietuvos Respublikos draudimo
įstatymo 117 str. 1 d.
Privalome rinkti informaciją
pagal įstatymus dėl viešo
intereso (GDPR 9 str. 2 d. g p.)
Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.993 str. 1 d., 6.994
str. 2 d.
Lietuvos Respublikos draudimo
įstatymo 117 str. 1 d.

30 mėnesių,
jei finansinę
paslaugą
suteikti
atsisakyta
10 metų po Jūsų
sandorio
pasibaigimo

vaistus, informacija, ar kada nors vartojote narkotikus, duomenys apie artimųjų
sveikatą.
Nes informuojame Jus
apie Jums aktualias
paslaugas ir teiraujamės
Jūsų nuomonės apie
paslaugas, jų kokybę,
taip pat atliekame rinkos
ir statistinius duomenų
tyrimus

Vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, miestas, elektroninio pašto
adresas, telefono numeris, asmens kodas, darbovietė, pajamos, lytis, amžius.

Nes giname Bendrovės
teises ir interesus – jeigu
to prireiktų teisiniuose
procesuose ar išieškant
skolas

Visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų
pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys,
nutarimai, sprendimai ir visi kiti dokumentai, susiję su minėtais procesais.
Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius.

Nes komunikuojate su
mumis arba domitės
mūsų veikla socialiniame
tinkle „Facebook“
Nes užtikriname sklandų
internetinės
svetainės
veikimą, saugumą ir
suteikiame
Jums
galimybę
joje
gauti
paslaugas

Vardas ir pavardė, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie
paspaudimus „patinka“ ir „sekti“ Bendrovės socialinio tinklo paskyroje,
informacija apie tai, kada pradėjote sekti ar pamėgote socialinio tinklo paskyrą,
informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas,
žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo
laikas.
Vartotojo vardas, el. paštas, slaptažodis, interneto protokolo (IP) adresas,
informacija, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine ir paslaugomis joje,
informacija apie įrenginį, iš kurio prisijungėte prie mūsų interneto puslapio,
Jūsų pateiktos žinutės.

Įsigijote iš mūsų paslaugų
(Elektroninių ryšių 69 str. 2 d.)
arba turime Jūsų sutikimą
(Elektroninių ryšių 69 str. 1 d.)
Turime teisėtą interesą rinkti ir
naudoti informaciją apie Jus
(tiesioginė rinkodara ir klientų
pasitenkinimo tyrimas) (GDPR
6 str. 1 d. f p.)
Turime teisėtą interesą (valdyti
įsiskolinimą, prisiteisti žalą,
apginti
teises
teisiniuose
procesuose) (GDPR 6 str. 1 d. f
p.)
Duomenys yra reikalingi tam,
kad galėtume pareikšti, vykdyti
arba
apginti
teisinius
reikalavimus (GDPR 9 str. 2 d.
f p.)
Sutinkate
su
tuo,
kad
naudosime informaciją apie Jus
(GDPR 6 str. 1 d. a p.)

5 metus nuo sutikimo
davimo
arba
Bendrovės paslaugų
įsigijimo

Sutinkate
su
tuo,
kad
naudosime informaciją apie Jus
(GDPR 6 str. 1 d. a p.)

1
metus
paskutinio
sandorio
pasibaigimo

Sudarome ir vykdome su Jumis
vartojimo kredito sutartį (GDPR
6 str. 1 d. b p.)
Turime
teisėtą
interesą
užtikrinti
mūsų
interneto
puslapio saugumą (GDPR 6
str. 1 d. f p.)

10 metų po Jūsų
sandorio
pasibaigimo
Jei yra keli sandoriai
– 10 metų po
paskutinio
Jūsų
sandorio
pasibaigimo
10 metų

po
Jūsų

Jei yra keli sandoriai
– 1 metus po
paskutinio
Jūsų
sandorio
pasibaigimo

