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Bendrovė atskleidžia informaciją apie Jus ar jos dalį, kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl teisėtų
Bendrovės priežasčių, šiems asmenims:

































Lietuvos bankui, kitoms Bendrovės klientų priežiūrą atliekančioms institucijoms;
Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos;
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
VĮ „Registrų centras“;
Visoms teisėsaugos institucijoms, įskaitant bet neapsiribojant: policijai, prokuratūrai,
teismams, antstoliams, notarams, specialiųjų tyrimų tarnybai, finansinių nusikaltimų tyrimų
tarnybai ir kt.;
paslaugų Bendrovei teikėjams: advokatams, auditoriams, konsultantams, informacinių
technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo
bendrovėms, pašto ir siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms;
Jeigu prireiktų – Bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą;
Jeigu prireiktų – asmenims, kuriems galėtų būti ar būtų perleistos (atlygintinai, neatlygintinai)
teisės, pareigos, skolos pagal Jūsų sutartį ir kt.);
Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims (garantams, laiduotojams,
įkaito davėjams), vekselių davėjams;
Asmens duomenų tvarkytojams ar valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų
rinkmenas bei kredito gavėjų finansinių įsipareigojimų duomenų bazes;
kredito įstaigoms ir finansų įmonėms, kurioms perleidžiamos reikalavimo teisės;
Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisinį pagrindą gauti duomenis;
Juridiniams asmenims, siūlantiems Bendrovės paslaugas ir/arba besiteiraujantiems duomenų
subjektų nuomonės dėl Bendrovės paslaugų tiesioginės rinkodaros būdu;
Juridiniams asmenims, sudarantiems vartojimo kredito (įskaitant išperkamosios
nuomos/kortelės su kredito limitu) sutartis Bendrovės vardu;
Juridiniams asmenims, teikiantiems įmokų surinkimo paslaugas duomenų subjektams,
sudariusiems vartojimo kredito sutartis su Bendrove;
AB „Šiaulių bankas“ ir jos dukterinėms įmonėms;
UAB „Creditinfo Lietuva“;
UAB „Skolų valdymo centras“;
UAB „Skolų rizikos sprendimai“;
UAB „Creditreform Lietuva“;
UAB „Inter Credit“;
UAB „Debita“;
UAB „Sergel“;
UAB „Julianus Inkaso“;
UAB „Intrum Lietuva“;
UAB „Archyvita“;
UAB „DPD Lietuva“;
AB „Lietuvos paštas“
Seesam Insurance AS, Lietuvos filialui;
Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM";
Draudimo brokeriui UADBB „AON Baltic“ (tik vardas, pavardė, asmens kodas, adresas,
telefono numeris, draudimo apsaugos suteikimo ir draudimo sutarties vykdymo tikslais);
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