
Duomenų 

tvarkymo 

tikslas 

Duomenų 

tvarkymo 

pagrindas 

Duomenų 

subjektas 

Duomenų šaltiniai Duomenų gavėjai 

Lizingo 

paslaugos 

teikimas 

Sutarties vykdymas 

ar pasiruošimas ją 

sudaryti, teisės 

aktuose numatytų 

prievolių vykdymas 

Lizingo gavėjas, 

sutuoktinis 

Netaikoma - Citadele grupę sudarančios įmonės (jei ir kiek tai būtina filialui veikti 
bendrovių grupėje, gali būti sudaroma prieiga prie visų mūsų turimų 
Jūsų asmens duomenų);  

- Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus registrus tvarkantys 
asmenys (registrų tvarkytojai) (teikiami vardas, pavardė, tapatybę 
patvirtinantys duomenys, kiti duomenų teikimą registrams 
reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyti asmens duomenys); 

- prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones teikiantys asmenys 
(teikiami vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, informacija apie 
pagrindinę sutartį); 

- teismai, antstoliai, notarai, teisinių paslaugų teikėjai (teikiami 
vardas, pavardė, asmens kodas, sutarties turinys, su ginčo dalyku 
susiję duomenys); 

- Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, 
teisėsaugos institucijos (tiek, kiek įpareigoja teisės aktai arba būtina 
teisės aktuose numatytiems reikalavimams įgyvendinti, gali būti 
perduodami visi turimi Jūsų asmens duomenys); 

- tarpininkai, kurie SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo pasitelkiami 
paslaugoms teikti (perduodami visi mūsų tvarkomi Jūsų asmens 
duomenys); 

Prievolių 

įvykdymo 

užtikrinimas 

Sutarties vykdymas 

ar pasiruošimas ją 

sudaryti, teisės 

aktuose numatytų 

prievolių vykdymas 

Prievolių 

įvykdymo 

užtikrinimo 

teikėjai 

Netaikoma - Citadele grupę sudarančios įmonės (jei ir kiek tai būtina filialui veikti 
bendrovių grupėje, gali būti sudaroma prieiga prie visų mūsų turimų 
Jūsų asmens duomenų);  

- Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus registrus tvarkantys 
asmenys (registrų tvarkytojau) (teikiami vardas, pavardė, tapatybę 
patvirtinantys duomenys, kiti duomenų teikimą registrams 
reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyti asmens duomenys); 

- prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones teikiantys asmenys 
(vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, informacija apie 
pagrindinę sutartį); 

- teismai, antstoliai, notarai, teisinių paslaugų teikėjai (vardas, 
pavardė, asmens kodas, sutarties turinys, su ginčo dalyku susiję 
duomenys); 

- Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, 
teisėsaugos institucijos (tiek, kiek įpareigoja teisės aktai arba būtina 
teisės aktuose numatytiems reikalavimams įgyvendinti, gali būti 
perduodami visi turimi Jūsų asmens duomenys); 

- tarpininkai, kurie SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo pasitelkiami 
paslaugoms teikti (visi mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys); 

Teisminių ir 

ikiteisminių 

ginčų 

nagrinėjimas 

Teisėtas interesas Reikalavimą 

reiškiantis 

asmuo 

- iš Gyventojų registro: asmens kodas, vardas, pavardė, 
deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, šeimyninė padėtis 
ir jos pasikeitimo data arba mirties data (jei asmuo yra miręs), 
gimimo valstybė, duomenys apie nepilnamečius vaikus (iki 18 
m.): vardas, pavardė, gimimo data; duomenys apie sutuoktinį: 
vardas, pavardė; 

- iš apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio 
socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, kurį tvarko 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SoDra) prie 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos: informacija apie darbdavį, įdarbinimus ir 
atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, gautas ir 
paskirtas pastovias ir vienkartines socialines išmokas, pajamų 
tipą, šaltinius ir sumas, socialinių išmokų tipą, socialinio 
draudimo draudėją, socialinio draudimo periodo (termino) 
pradžias ir pabaigas; 

- teismai, antstoliai, notarai, teisinių paslaugų teikėjai (vardas, 
pavardė, asmens kodas, sutarties turinys, su ginčo dalyku susiję 
duomenys); 

- tarpininkai, kurie SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo pasitelkiami 
paslaugoms teikti (visi mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys); 



- iš kreditų biuro, kurį prižiūri ir administruoja UAB „Creditinfo 
Lietuva“: informaciją apie įsiskolinimus tretiesiems asmenims 
(asmens kodas, vardas pavardė, skolos numeris, skolos 
atsiradimo/padengimo data, suma, adresas, kreditorius, 
šaltinis), asmens reitingas; 

- iš turto arešto aktų registro: turto arešto akto kodas, turto 
arešto akto gavimo/registravimo data, kreditorius, areštuotas 
turtas bei mastas ir kiti registro duomenys; 

- iš hipotekos registro: sutartinės hipotekos kodas, kreditorius, 
įkeičiamas daiktas, sutartine hipoteka užtikrintos prievolės 
dydis, prievolės įvykdymo terminas ir kiti registro duomenys; 

- iš nekilnojamojo turto registro: nekilnojamojo turto registro 
Nr., objektas, adresas, nuosavybės teisė ir kiti registro 
duomenys; 

- iš viešo negaliojančių dokumentų registro: faktas apie 
negaliojantį asmens dokumentą; 

- iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: asmens 
dokumento numeris, dokumento rūšis, dokumento būsena; 

- iš viešo ieškomų asmenų registro: faktas apie asmens 
paiešką, kurią skelbia ikiteisminį tyrimą atliekančios 
institucijos; 

- iš VĮ „Regitra“: vardas, pavardė, asmens kodas, 
gyvenamosios vietos adresas, duomenys apie asmens turtą 
(automobilį), kiti registro duomenys; 

Kredito rizikos 

valdymas 

Teisės aktuose 

numatytų prievolių 

vykdymas (Vartojimo 

kredito įstatymas), 

teisėtas interesas 

Lizingo gavėjas, 

sutuoktinis, 

laiduotojas, 

prievolių 

įvykdymo 

užtikrinimo 

teikėjai 

- iš Gyventojų registro: asmens kodas, vardas, pavardė, 
deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, šeimyninė padėtis 
ir jos pasikeitimo data arba mirties data (jei asmuo yra miręs), 
gimimo valstybė, duomenys apie nepilnamečius vaikus (iki 18 
m.): vardas, pavardė, gimimo data; duomenys apie sutuoktinį: 
vardas, pavardė; 

- iš apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio 
socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, kurį tvarko 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SoDra) prie 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos: informacija apie darbdavį, įdarbinimus ir 
atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, gautas ir 
paskirtas pastovias ir vienkartines socialines išmokas, pajamų 
tipą, šaltinius ir sumas, socialinių išmokų tipą, socialinio 
draudimo draudėją, socialinio draudimo periodo (termino) 
pradžias ir pabaigas; 

- iš kreditų biuro, kurį prižiūri ir administruoja UAB „Creditinfo 
Lietuva“: informaciją apie įsiskolinimus tretiesiems asmenims 
(asmens kodas, vardas pavardė, skolos numeris, skolos 
atsiradimo/padengimo data, suma, adresas, kreditorius, 
šaltinis), asmens reitingas; 

-  

- Citadele grupę sudarančios įmonės (jei ir kiek tai būtina filialui veikti 
bendrovių grupėje, gali būti sudaroma prieiga prie visų mūsų turimų 
Jūsų asmens duomenų); 

- Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus registrus tvarkantys 
asmenys (registrų tvarkytojams) (vardas, pavardė, tapatybę 
patvirtinantys duomenys, kiti duomenų teikimą registrams 
reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyti asmens duomenys);  

Pinigų plovimo 

ir teroristų 

finansavimo 

prevencija, 

sankcijų 

laikymosi 

užtikrinimas 

Teisės aktuose 

numatytų prievolių 

vykdymas (Pinigų 

plovimo ir teroristų 

finansavimo 

prevencijos 

įstatymas) 

Lizingo gavėjas, 

sutuoktinis, 

subnuomininkas, 

prievolių 

įvykdymo 

užtikrinimo 

teikėjai, naudos 

gavėjai, lizingo 

gavėjo atstovai 

- iš Gyventojų registro: asmens kodas, vardas, pavardė, 
deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, šeimyninė 
padėtis ir jos pasikeitimo data arba mirties data (jei asmuo 
yra miręs), gimimo valstybė, duomenys apie nepilnamečius 
vaikus (iki 18 m.): vardas, pavardė, gimimo data; asmens 
tapatybės dokumento būsena, dokumento numeris, 
dokumento tipas, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumento 
išdavimo data, pilietybė, gimimo šalis; duomenys apie 
sutuoktinį: vardas, pavardė; 

- iš apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio 
socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, kurį tvarko 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SoDra) prie 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos: informacija apie darbdavį, įdarbinimus ir 

- Citadele grupę sudarančios įmonės (jei ir kiek tai būtina filialui veikti 
bendrovių grupėje, gali būti sudaroma prieiga prie visų mūsų turimų 
Jūsų asmens duomenų); 

- Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, 
teisėsaugos institucijos (tiek, kiek įpareigoja teisės aktai arba būtina 
teisės aktuose numatytiems reikalavimams įgyvendinti, gali būti 
perduodami visi turimi Jūsų asmens duomenys); 



atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, gautas ir 
paskirtas pastovias ir vienkartines socialines išmokas, pajamų 
tipą, šaltinius ir sumas, socialinių išmokų tipą, socialinio 
draudimo draudėją, socialinio draudimo periodo (termino) 
pradžias ir pabaigas; 

- iš viešo negaliojančių dokumentų registro: faktas apie 
negaliojantį asmens dokumentą; 

- iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: asmens 
dokumento numeris, dokumento rūšis, dokumento būsena; 

- iš viešo ieškomų asmenų registro: faktas apie asmens 
paiešką, kurią skelbia ikiteisminį tyrimą atliekančios 
institucijos; 

- iš Citadele grupę sudarančių įmonių (vardas, pavardė, 
gimimo data, pilietybė, pareigos, informacija apie pritaikytas 
sankcijas, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos 
vertinimui galimai reikšminga informacija). 

Skolos 

išieškojimas, 

skolos 

pardavimas 

Sutarties vykdymas 

ar pasiruošimas ją 

sudaryti, perduodant 

skolą išieškoti skolų 

išieškojimo 

bendrovei arba 

parduodant skolą -  

teisėtas interesas 

Lizingo gavėjas, 

sutuoktinis, 

prievolių 

įvykdymo 

užtikrinimo 

teikėjai 

- iš Gyventojų registro: asmens kodas, vardas, pavardė, 
deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, šeimyninė padėtis 
ir jos pasikeitimo data arba mirties data (jei asmuo yra miręs), 
gimimo valstybė, duomenys apie nepilnamečius vaikus (iki 18 
m.): vardas, pavardė, gimimo data; duomenys apie sutuoktinį: 
vardas, pavardė; 

- iš apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio 
socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, kurį tvarko 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SoDra) prie 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos: informacija apie darbdavį, įdarbinimus ir 
atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, gautas ir 
paskirtas pastovias ir vienkartines socialines išmokas, pajamų 
tipą, šaltinius ir sumas, socialinių išmokų tipą, socialinio 
draudimo draudėją, socialinio draudimo periodo (termino) 
pradžias ir pabaigas; 

- iš kreditų biuro, kurį prižiūri ir administruoja UAB „Creditinfo 
Lietuva“: informaciją apie įsiskolinimus tretiesiems asmenims 
(asmens kodas, vardas pavardė, skolos numeris, skolos 
atsiradimo/padengimo data, suma, adresas, kreditorius, 
šaltinis), asmens reitingas; 

- iš turto arešto aktų registro: turto arešto akto kodas, turto 
arešto akto gavimo/registravimo data, kreditorius, areštuotas 
turtas bei mastas ir kiti registro duomenys; 

- iš hipotekos registro: sutartinės hipotekos kodas, kreditorius, 
įkeičiamas daiktas, sutartine hipoteka užtikrintos prievolės 
dydis, prievolės įvykdymo terminas ir kiti registro duomenys; 

- iš nekilnojamojo turto registro: nekilnojamojo turto registro 
Nr., objektas, adresas, nuosavybės teisė ir kiti registro 
duomenys; 

- prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones teikiantys asmenys 
(vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, informacija apie 
pagrindinę sutartį); trečiojo asmens pasitelkimo skolai išieškoti bei 
skolos pardavimo atveju (įskaitant skolos kainos įvertinimą iki 
pardavimo) – skolų išieškojimo bendrovės arba kitokie skolų 
pirkėjai; 

- teismai, antstoliai, notarai, teisinių paslaugų teikėjai (vardas, 
pavardė, asmens kodas, sutarties turinys, su ginčo dalyku susiję 
duomenys); 

- skolų išieškojimo, turto paieškos bei sugrąžinimo paslaugas 
teikiantys subjektai (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, 
informacija apie lizinguojamą turtą, skolos dydis, anksčiau atlikti 
skolos išieškojimo veiksmai); 

- UAB „Creditinfo Lietuva“ prievolių įvykdymo užtikrinimo teikėjų ir 
lizingo gavėjų duomenys įsiskolinimo valdymo tikslu, teisėto 
intereso pagrindu teikiami šie duomenys: vardas, pavardė, asmens 
kodas (jeigu asmens kodas nesuteiktas, – asmens dokumento 
duomenis), pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo 
priimtas neigiamas sprendimas, rūšys ir sumos, esamų finansinių 
įsipareigojimų rūšys, sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių 
įsipareigojimų vykdymą, taip pat duomenys apie buvusius 
finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą 

Automobilio 

draudimas 

Sutarties vykdymas 

ar pasiruošimas ją 

sudaryti 

Lizingo gavėjas, 

kuris išreiškė 

valią gauti 

draudimo 

pasiūlymą 

Netaikoma - turto draudimo bendrovės ar draudimo brokerių bendrovės (vardas, 
pavardė, informacija apie draudžiamą turtą); 

Pokalbių 

telefonu 

įrašymas 

Teisėtas interesas Lizingo gavėjas, 

sutuoktinis, 

prievolių 

įvykdymo 

užtikrinimo 

teikėjai, 

Netaikoma - skambučių centro paslaugą teikiantys paslaugų teikėjai (teikiame 
tuos asmens duomenis, kuriuos patys pateiksite skambučio metu 
arba kurių reiks atsakyti į Jūsų klausimus bei prašymus); 



subnuomininkas 

Reklama - 

pranešimų ir 

pasiūlymų 

teikimas 

Sutikimas Lizingo gavėjas, 

kuris išreiškė 

valią gauti 

reklamą 

Iš kredito informacijos biurų ir skolininkų duomenų bazių: vardas, 

pavardė, informacija apie mokumą ir įsipareigojimus; informacija iš 

kredito bylos 

- tos pačios grupės bendrovės, IT ir panašių paslaugų teikėjai; 

Reklama - 

asmeninių 

kredito limito 

pasiūlymų 

teikimas 

Sutikimas Lizingo gavėjas, 

kuris išreiškė 

valią gauti 

reklamą 

Iš kredito informacijos biurų ir skolininkų duomenų bazių: vardas, 

pavardė, informacija apie mokumą ir įsipareigojimus; informacija iš 

kredito bylos  

- tos pačios grupės bendrovės, IT ir panašių paslaugų teikėjai; 

 


