Lizingo paraiška
Fiziniam asmeniui

Informacija apie lizingo gavėją
Vardas

Pavardė

Telefonas

El. paštas

Asmens kodas

Faktinės gyvenamosios vietos adresas (jei nesutampa su deklaruota)
Mėnesinės pajamos po mokesčių (bendros vidutinės per mėnesį pastoviai gaunamos darbo užmokesčio, individualios veiklos, turto nuomos ar kitos pajamos)
Mėnesiniai finansiniai įsipareigojimai (bendra per mėnesį mokama suma už turimus asmeninius įsipareigojimus (būsto paskola, lizingas, vartojimo kreditai ir kt.)

Informacija apie sutuoktinį
Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Mėnesinės pajamos po mokesčių (bendros vidutinės per mėnesį pastoviai gaunamos darbo užmokesčio, individualios veiklos, turto nuomos ar kitos pajamos)
Mėnesiniai finansiniai įsipareigojimai (bendra per mėnesį mokama suma už turimus asmeninius įsipareigojimus (būsto paskola, lizingas, vartojimo kreditai ir kt.)

Lizingo objektas, pageidaujamos finansavimo sąlygos
Markė, modelis, pagaminimo metai
Kaina (eurais, su PVM)

PVM neišskiriamas

Pradinė įmoka (%, eurais)

Terminas (mėn.)

Likutinė vertė (%, eurais)

Pardavėjas
Pardavėjo atstovas

Telefonas

Ar Jūs arba Jūsų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys asmenys*?
taip

ne

Jei atsakėte „Taip“, prašome nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, užimamas pareigas, valstybę ir ryšį
Vardas

Asmens kodas (gimimo data, jeigu ne Lietuvos Respublikos pilietis)

Pavardė

Pareigos

Valstybė, kurios rezidentas mokesčių tikslais yra naudos gavėjas

Ryšys (sutuoktinis ar kt.)

*Paaiškinimas: Remiantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu Politikoje dalyvaujančiais asmenimis yra laikomi fiziniai asmenys, kuriems yra arba
buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.
Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:
1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas,
valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
2) parlamento narys;
3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;
4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys;
6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar
aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;

7) valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys (ir savivaldybės);
8) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros
organo narys;
9) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.
Artimieji šeimos nariai:
1) Sutuoktinis;
2) Asmuo, su kuriuo registruota partnerystė;
3) Tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai;
4) Vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.
Artimi pagalbininkai:
1) fiziniai asmenys, kurie su svarbias viešąsias pareigas užimančiu ar užėmusiu asmeniu yra to
paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius
2) fiziniai asmenys, kurie yra vieninteliai juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio siekiant turtinės
ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui,
savininkai.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra išsami, galiojanti, teisinga ir atitinkanti tikrovę. Jeigu ši paraiška yra pateikiama netiesiogiai per SIA „Citadele Leasing“
Lietuvos filialo įgaliotą asmenį, esu informuotas, kad SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas įgaliotas asmuo pateiks šioje paraiškoje esančius mano duomenis ir kitą informaciją
SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialui.

(parašas, vardas ir pavardė)

Sutuoktinis
(parašas, vardas ir pavardė)

(data)

Dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo
Pasirašydama (-as) šią formą pareiškiu ir patvirtinu, kad esu informuota (-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); prievolių 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 pagrindu); lizingo gavėjo, kuris išreiškė valią gauti draudimo pasiūlymą – 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 šaltinių, 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 sudarančioms įmonėms, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus
registrus tvarkantiems asmenims (registrų tvarkytojams), lizinguojamo turto draudimo bendrovėms ar draudimo brokerių bendrovėms, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones teikiantiems
asmenims, teismams, antstoliams, notarams, teisinių paslaugų
teikėjams, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, teisėsaugos institucijoms, tarpininkams, kuriuos Citadele
pasitelkia savo paslaugoms teikti, UAB „Creditinfo Lietuva“ (išsa-

(parašas, vardas ir pavardė)

Sutuoktinis
(parašas, vardas ir pavardė)

mus gavėjų sąrašas pateikiamas Privatumo politikoje);
n neturėdamas ir negalėdamas tvarkyti mano asmens duomenų,
Citadele neturėtų galimybės pasiekti įvardintų duomenų tvarkymo tikslų, pavyzdžiui, įvertinti duomenų subjekto mokumo, laikytis teisės aktuose numatytų pareigų bei teikti lizingo paslaugos;
n Citadele, siekdamas įvertinti mano kreditingumą naudoja automatizuotas 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
adresas 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 informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą (ypač duomenų
šaltiniais 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
resu https://www.citadeleleasing.lt/lt/privatumo-politika/, įvardintos asmens duomenų tvarkymo sąlygos galios ir bus taikomos
kiekvieną kartą man kreipiantis į Citadele dėl paslaugų teikimo
ar sandorių sudarymo, todėl Citadele turi teisę pakartotinai šios
informacijos man neteikti.

(data)

