
 

Mes tvarkome informaciją apie potencialius ir esamus klientus, taip pat klientų bendraskolius ar laiduotojus šiais tikslais: 

 

Duomenų tipas Tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Ar galite gauti lizingą, 
jeigu nepateiksite mums 
šios informacijos? 

Asmens duomenų 
saugojimo terminas 

Ar galite bet kada 
prašyti mūsų 
ištrinti šią 
informaciją arba 
nustoti ją naudoti? 

Ar galite prašyti mūsų 
ištaisyti šią 
informaciją? 

Potencialaus kliento ir 
bendraskolio ar laiduotojo 
vardas, pavardė, asmens 
kodas, telefono numeris ir 
el. paštas 

Lizingo pasiūlymo 
rengimas 

Teisėtas interesas parengti 
lizingo pasiūlymą; 
Priemonių įgyvendinimas 
iki sutarties sudarymo 

Ne 10 metų po sutarties 
įvykdymo arba 5 
metai po atsisakymo 
suteikti lizingą  

Ne  Taip 

Potencialaus kliento ir 
bendraskolio ar laiduotojo 
vardas, pavardė, asmens 
kodas 
 

Kreditingumo vertinimas  Lietuvos Respublikos 
vartojimo kredito 
įstatymas; Lietuvos 
Respublikos civilinis 
kodeksas; 
Teisėtas interesas įvertinti 
garanto galimybes įvykdyti 
skolininko įsipareigojimus 
  

Ne 10 metų po sutarties 
įvykdymo  

Ne  Taip 

Informacija apie 
potencialaus kliento ir 
bendraskolio ar laiduotojo 
pajamas ir kreditorius, 
darbdavį, pareigas, darbo 
santykių trukmę ir išlaikomų 
asmenų skaičių 

Kreditingumo vertinimas  Lietuvos Respublikos 
vartojimo kredito 
įstatymas; 
Teisėtas interesas įvertinti 
garanto galimybes įvykdyti 
skolininko įsipareigojimus 

Ne 10 metų po sutarties 
įvykdymo arba 5 
metai po atsisakymo 
suteikti lizingą  

Ne  Taip 

Potencialaus kliento ir 
bendraskolio banko 
sąskaitos išrašas  

Kreditingumo vertinimas Lietuvos Respublikos 
vartojimo kredito 
įstatymas; Lietuvos 
Respublikos civilinis 
kodeksas 

Taip  10 metų po sutarties 
įvykdymo 

Ne Taip 

Potencialaus kliento ir 
bendraskolio ar laiduotojo 
valstybinio socialinio 
draudimo įmokų suma 

Kreditingumo vertinimas Lietuvos Respublikos 
vartojimo kredito 
įstatymas; Lietuvos 
Respublikos civilinis 
kodeksas; 
Teisėtas interesas įvertinti 
garanto galimybes įvykdyti 
skolininko įsipareigojimus 

Taip 10 metų po sutarties 
įvykdymo 

Ne Taip 

Informacija kreditų 
registruose ir skolininkų 
duomenų bazėse apie 
potencialų klientą ir 
bendraskolį ar laiduotoją 

Kreditingumo vertinimas Lietuvos Respublikos 
vartojimo kredito 
įstatymas;  Lietuvos 
Respublikos civilinis 
kodeksas; 

Ne 10 metų po sutarties 
įvykdymo 

Ne Ne 



Teisėtas interesas įvertinti 
garanto galimybes įvykdyti 
skolininko įsipareigojimus; 
Priemonių įgyvendinimas 
iki sutarties sudarymo 

Potencialaus kliento ir 
bendraskolio ar laiduotojo 
vardas, pavardė, asmens 
kodas, asmens tapatybės 
dokumento arba paso 
kopija 

Pinigų plovimo ir 
terorizmo finansavimo 
prevencija 

Pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevencijos 
įstatymo 19 str. 

Ne 8 metai, su galimybe 
pratęsti 2 metus, nuo 
paskutinės sutarties 
arba sutarties 
įvykdymo 

Ne Taip 

Potencialaus kliento ir 
bendraskolio banko 
sąskaitos išrašas 

Pinigų plovimo ir 
terorizmo finansavimo 
prevencija 

Pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevencijos 
įstatymas 

Ne 8 metai, su galimybe 
pratęsti 2 metus, nuo 
paskutinės sutarties 
arba sutarties 
įvykdymo 

Ne Taip 

Potencialaus kliento ir 
bendraskolio ar laiduotojo 
valstybinio socialinio 
draudimo įmokų suma 

Pinigų plovimo ir 
terorizmo finansavimo 
prevencija  

Pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevencijos 
įstatymas 

Ne 8 metai, su galimybe 
pratęsti 2 metus, nuo 
paskutinės sutarties 
arba sutarties 
įvykdymo 

Ne Taip 

Informacija iš kreditų 
registrų ir skolininkų 
duomenų bazių apie 
potencialų klientą ir 
bendraskolį ar garantą 

Pinigų plovimo ir 
terorizmo finansavimo 
prevencija 

Pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevencijos 
įstatymas 

Ne 8 metai, su galimybe 
pratęsti 2 metus, nuo 
paskutinės sutarties 
arba sutarties 
įvykdymo 

Ne Taip 

Kliento ir bendraskolio ar 
laiduotojo kredito byla 
(įvairiuose duomenų 
šaltiniuose saugoma 
informacija), kurioje yra visi 
asmens duomenys, 
tvarkomi lizingo išdavimui ir 
jo galiojimo metu arba bet 
kokiam bendravimui su 
jumis, jeigu sutartis nebuvo 
pasirašyta 

Pinigų plovimo ir 
terorizmo finansavimo 
prevencija 

Pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevencijos 
įstatymas 

Ne 8 metai, su galimybe 
pratęsti 2 metus, nuo 
paskutinės sutarties 
arba sutarties 
įvykdymo 

Ne Ne 

Pastaba apie politiškai 
pažeidžiamą asmenį, 
informacija apie tikrąjį 
naudos gavėją 

Pinigų plovimo ir 
terorizmo finansavimo 
prevencija 

Pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevencijos 
įstatymo 18 straipsnis 

Ne 8 metai, su galimybe 
pratęsti 2 metus, nuo 
paskutinės sutarties 
arba sutarties 
įvykdymo 

Ne Taip 

Informacija iš Valstybinės 
mokesčių inspekcijos 
registrų 

Pinigų plovimo ir 
terorizmo finansavimo 
prevencija 

Pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevencijos 
įstatymo  

Ne 8 metai, su galimybe 
pratęsti 2 metus, nuo 
paskutinės sutarties 
arba sutarties 
įvykdymo 

Ne Ne 

Potencialaus kliento ir 
bendraskolio ar laiduotojo 

Lizingo suteikimas ir 
vykdymas 

Sutarties pasirašymas Ne 10 metų po sutarties 
įvykdymo arba 5 

Ne  Taip 



vardas, pavardė, asmens 
kodas, banko sąskaitos Nr. 

metai po atsisakymo 
suteikti lizingą 

Potencialaus kliento ir 
bendraskolio arba 
laiduotojo kontaktiniai 
duomenys ir pašto adresas 

Lizingo suteikimas ir 
vykdymas 

Sutarties pasirašymas Ne 10 metų po sutarties 
įvykdymo arba 5 
metai po atsisakymo 
suteikti lizingą 

Ne Taip 

Potencialaus kliento ir 
bendraskolio ar laiduotojo 
vardas, pavardė, asmens 
kodas  

Lizingo objekto 
draudimas 

Sutikimas Taip Iki draudimo sutarties 
sudarymo 

Taip Taip 

Draudimo pirkimas 
sutarties įvykdymui 

Taip Iki draudimo sutarties 
sudarymo 

 Taip  Taip 

Potencialaus kliento ir 
bendraskolio ar laiduotojo 
vardas, pavardė, kontaktinė 
informacija, lizingo sutartis, 
atlikti mokėjimai, išlaikomų 
asmenų skaičius 

Skolos išieškojimas Teisėtas interesas išieškoti 
skolą 

Netaikoma Iki skolos grąžinimo 
ar perleidimo kitam 
asmeniui 

Ne Taip 

Kliento ir bendraskolio ar 
laiduotojo kredito byla 
(įvairiuose duomenų 
šaltiniuose saugoma 
informacija), kurioje yra visi 
asmens duomenys, 
tvarkomi lizingo išdavimui ir 
jo galiojimo metu 

Paslaugų teikimas; 
Sutartinių įsipareigojimų 
vykdymas 

Sutarties vykdymas Ne 10 metų po sutarties 
įvykdymo arba 5 
metai po atsisakymo 
suteikti lizingą  

Ne Taip 

Kliento ir bendraskolio ar 
laiduotojo kredito byla 
(įvairiuose duomenų 
šaltiniuose saugoma 
informacija), kurioje yra visi 
asmens duomenys, 
tvarkomi lizingo išdavimui ir 
jo galiojimo metu 

SIA „Citadele Leasing“ 
Lietuvos filialas interesų 
apsauga skundų atvejais  

Lietuvos Respublikos 
civilinis kodeksas; Teisėtas 
interesas gauti pelną iš 
lizingo sandorio 

Netaikoma 10 metų po visų 
lizingo įmokų 
sumokėjimo 

Ne Taip 

Telefoninių pokalbių 
įrašymas 
 

Klientų aptarnavimo 
kokybės įvertinimas 
 

Teisėtas interesas teikti ir 
gerinti paslaugų kokybę, 
pateikti sandorių ir 
bendravimo su jumis 
įrodymus 

Taip  12 mėnesių Taip Ne 

Vardas, pavardė, el. paštas, 
telefono numeris, 
informacija iš kredito bylos 
apie kreditingumą ir 
įsipareigojimus, kita 
informacija 

Reklamai – pranešimų ir 
pasiūlymų gavimas 

Sutikimas Taip Iki sutikimo 
atšaukimo 

Taip Taip 

Vardas, pavardė, el. paštas, 
telefono numeris, 
informacija iš kredito bylos 
apie kreditingumą ir 
įsipareigojimus, informacija 
iš kredito biurų ir skolininkų 

Reklamai – pranešimų ir 
pasiūlymų gavimas 

Sutikimas Taip Iki sutikimo 
atšaukimo 

Taip Taip 



INFORMACIJA: Informuojame, kad aukščiau esančioje lentelėje nurodyti informacijos (įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenimis) saugojimo terminai yra nurodyti pagal kiekvieną 
tvarkymo tikslą. Jei tas pats informacijos rinkinys (įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenimis) buvo tvarkomas keliais tikslais, pirmenybė teikiama ilgiausiam saugojimo terminui. 
 
Informaciją apie asmenis, išperkančius automobilius, tvarkome šiais tikslais: 

Duomenų tipas Tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Ar galite gauti lizingą, jeigu 
nepateiksite mums šios 
informacijos? 

Asmens duomenų 
saugojimo terminas 

Ar galite bet kada prašyti mūsų 
ištrinti šią informaciją arba 
nustoti ją naudoti?  

Ar galite prašyti mūsų 
ištaisyti šią informaciją? 

Vardas, pavardė, 
asmens kodas ir 
adresas 

Automobilių 
išpirkimo 
įforminimas 

Sutarties 
sudarymas ir 
vykdymas 

Ne 10 metų nuo sutarties 
įvykdymo 

Ne Taip 

 

Informaciją apie lizingo objektų pardavėjus (fizinius asmenis) tvarkome šiais tikslais: 

Duomenų tipas Tvarkymo tikslas Teisinis pagrindas Ar galite gauti lizingą, jeigu 
nepateiksite mums šios 
informacijos? 

Asmens duomenų 
saugojimo terminas 

Ar galite bet kada prašyti mūsų 
ištrinti šią informaciją arba 
nustoti ją naudoti? 

Ar galite prašyti mūsų 
ištaisyti šią informaciją? 

Vardas, pavardė, 
asmens kodas, 
adresas, el. paštas, 
telefono numeris, 
banko sąskaitos 
numeris, transporto 
priemonės 
valstybinis numeris 

Sutarties su lizingo 
objekto pardavėju 
sudarymas, 
įskaitant 
bendravimą su 
juo/ja 

Sutarties 
sudarymas ir 
vykdymas 

Ne 10 metų nuo sutarties 
įvykdymo 

Ne Taip 

Vardas, pavardė, 
asmens kodas 

Deramo patikrinimo 
procesas/ Pinigų 
plovimo ir 
terorizmo 
finansavimo 
prevencija 

Pinigų plovimo ir 
teroristų 
finansavimo 
prevencijos 
įstatymo 

Ne 8 metai, su galimybe 
pratęsti 2 metus, nuo 
paskutinės sutarties 
arba sutarties 
įvykdymo 

Ne Taip 

 

duomenų bazių, kita 
informacija 

Vardas, pavardė, asmens 
kodas ir kredito byla 
(skirtinguose duomenų 
šaltiniuose saugoma 
informacija), kurioje yra visi 
sutarčiai sudaryti ir jos 
galiojimo metu tvarkomi 
asmens duomenys 
 

Rizikos valdymas ir 
rizikos ribojimo taisyklių 
laikymasis 

Teisinė pareiga ir teisėtas 
interesas vykdyti teisinius 
reikalavimus, numatytus 
Europos bankininkystės 
institucijos ir Europos 
centrinio banko 
reglamentuose, 
taikomuose AS “Citadele 
banka” grupei 
 

Netaikoma 10 metų po visų 
lizingo įmokų 
sumokėjimo 

Ne Taip 


