
Sutuoktinis

(parašas, vardas ir pavardė)

(parašas, vardas ir pavardė)

(data)

Pasirašydama (-as) šią formą pareiškiu ir patvirtinu, kad esu infor-
muota (-as), jog:

 n duomenų valdytojas SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas, 
įmonės kodas 302629475, adresas Konstitucijos pr. 29, Vilnius 
(toliau – Citadele), tvarkys lizingo gavėjo ir jo sutuoktinio asmens 
duomenis lizingo paslaugos teikimo tikslu (sutarties ir teisės 
aktų vykdymo pagrindu); lizingo gavėjo, sutuoktinio ir prievolių 
įvykdymo užtikrinimo teikėjų asmens duomenis – kreditingumo 
vertinimo tikslu (teisės aktų ir teisėto intereso pagrindu); prievo-
lių įvykdymo užtikrinimo teikėjų asmens duomenis – prievolių 
įvykdymo užtikrinimo tikslu (sutarties ir teisės aktų vykdymo 
pagrindu); reikalavimus reiškiančių asmenų ir asmenų, kuriems 
Citadele reiškia reikalavimus, asmens duomenis – teisminių ir 
ikiteisminių ginčų nagrinėjimo tikslu; lizingo gavėjo, sutuoktinio, 
subnuomininko ir prievolių įvykdymo užtikrinimo teikėjų asmens 
duomenis – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, 
sankcijų laikymosi užtikrinimo tikslu (teisės aktų vykdymo pa-
grindu); lizingo gavėjo, kuris išreiškė valią gauti draudimo pa-
siūlymą – lizinguojamo turto draudimo tikslu; sutarties tinkamai 
nevykdančio lizingo gavėjo, sutuoktinio ir prievolių įvykdymo 
užtikrinimo teikėjų asmens duomenis – skolų išieškojimo tikslu;  
telefonu skambinančių asmenų duomenis – pokalbių telefonu 
įrašymo (aptarnavimo kokybės užtikrinimo) tikslais;

 n Citadele tvarkys informaciją ir duomenis, kurią gaus iš kitų šal-
tinių, pavyzdžiui: iš kredito biurų ir kitų valstybinių registrų, iš VĮ 
„Regitra“ valdomo registro, iš Citadele grupę sudarančių įmonių 
(išsamus šaltinių sąrašas pateikiamas Privatumo politikoje);

 n Citadele suteiks prieigą arba perduos mano asmens duomenis 
kitiems duomenų gavėjams, pavyzdžiui: Citadele grupę sudaran-
čioms įmonėms, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus 
registrus tvarkantiems asmenims (registrų tvarkytojams), lizin-
guojamo turto draudimo bendrovėms ar draudimo brokerių ben-
drovėms, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones teikiantiems 
asmenims, teismams, antstoliams, notarams, teisinių paslaugų 
teikėjams, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų minis-
terijos, teisėsaugos institucijoms, tarpininkams, kuriuos Citadele 
pasitelkia savo paslaugoms teikti, UAB „Creditinfo Lietuva“ (išsa-

mus gavėjų sąrašas pateikiamas Privatumo politikoje);

 n neturėdamas ir negalėdamas tvarkyti mano asmens duomenų, 
Citadele neturėtų galimybės pasiekti įvardintų duomenų tvarky-
mo tikslų, pavyzdžiui, įvertinti duomenų subjekto mokumo, laiky-
tis teisės aktuose numatytų pareigų bei teikti lizingo paslaugos;

 n Citadele, siekdamas įvertinti mano kreditingumą naudoja au-
tomatizuotas priemones, kurios padeda kuo greičiau priimti 
sprendimą dėl finansavimo teikimo; 

 n Citadele saugo mano asmens duomenis 10 (dešimt) metų nuo 
sandorių ar dalykinių santykių su manimi pabaigos dienos;

 n turiu teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę 
reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis 
(teisę „būti pamirštam“); teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę 
į duomenų perkeliamumą; teisę prieštarauti asmens duomenų 
tvarkymui (pavyzdžiui, kai jis remiasi teisėtu interesu); teisę 
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

 n remiantis teisės aktų suteikta teise mano elektroninio pašto adre-
sas gali būti tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu. Suprantu, 
kad jeigu prieštarauju tam, galiu informuoti Citadele apie tai 
elektroniniu paštu;

 n turėjau galimybę susipažinti ir susipažinau su išsamia informaci-
ja apie mano asmens duomenų tvarkymą (ypač duomenų šalti-
niais ir gavėjais), kuri yra paskelbta Citadele Privatumo politikoje: 
https://www.citadeleleasing.lt/lt/privatumo-politika/;

 n dėl savo teisių įgyvendinimo ar kitų rūpimų klausimų galiu kreiptis 
į Duomenų apsaugos pareigūnę Katrine Plavina, Tel. Nr. (+371) 
26 164110, el. pašto adresas katrine.plavina@vilgerts.com;

 n šiame dokumente ir Privatumo politikoje, kuri yra patalpinta ad-
re su https://www.citadeleleasing.lt/lt/privatumo-politika/, įvardin-
tos as mens duo    me nų tvarkymo sąlygos galios ir bus taikomos 
kiek vieną kartą man kreipiantis į Citadele dėl paslaugų teikimo 
ar sandorių sudarymo, todėl Citadele turi teisę pakartotinai šios 
informacijos man neteikti.

Dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo


