PRAŠYMAS
Utena, 2016-

Utenos kredito unijos valdybai
Aš,
įsikūrusi Aušros g. 34-3, Utenoje.

, prašau priimti nariu į Utenos kredito uniją, į.k. 110088423, kuri

Pasižadu laikytis kredito unijos įstatų, vykdyti kredito unijos nario pareigas ir sąžiningai naudotis nario teisėmis bei atsakyti
pagal kredito unijos prievoles savo pajumi. Sutinku, kad šis prašymas būtų saugomas kredito unijoje.
Patvirtinu, kad atitinku ne mažiau kaip vieną kredito unijos įstatuose nustatytą narystės kriterijų ir įsipareigoju išnykus
narystės pagrindui kredito unijoje, laiku pranešti apie savo narystės kredito unijoje pagrindo išnykimą.
Pateikiu pilną informaciją apie save:
Asmens kodas (ne LR piliečiams – gimimo data)
Gyvenamosios vietos adresas
Telefono Nr.
Elektroninio pašto adresas
Asmens tapatybės dokumento numeris
Asmens tapatybės dokumento išdavimo data ir vieta
Išsilavinimas / profesija
Darbovietė / Mokymosi įstaiga
___________________________________________________
(Vardas, pavardė, parašas)

Aš,

:

Pageidauju, kad kredito unija man suteiktų žemiau išvardintas paslaugas (reikalingus pažymėti):
Internetinė bankininkystė (i-Unija)

Maestro debetinė kortelė

MasterCard kreditinė kortelė

PRIEDAI:
1. Asmens tapatybės dokumento kopija.
Nario parašo pavyzdys finansinėms operacijoms kredito unijoje
_______________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iš kur Jūs sužinojote apie Utenos kredito uniją?

Kas Jus paskatino pradėti naudotis Utenos kredito unijos
paslaugomis?

Rekomendacijos

Patrauklios taupymo sąlygos

Iš spaudos
Internete

Patrauklios skolinimo sąlygos
Nemokamos paslaugos

Kita

Kita

Utenos kredito unija
Juridinio asmens kodas 110088423
Buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
Kredito unija įgyja teisę naudotis žemiau nurodytais sutikimais ir patvirtinimu tik tuo atveju, jei asmuo yra pateikęs
Prašymą tapti nariu:
Patvirtinu, kad esu informuotas (-a) apie savo teisę susipažinti su kredito unijos tvarkomais mano asmens
duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, jei
duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens
duomenys.
Sutinku, kad prašymuose ir paraiškose dėl finansinių paslaugų ar įsipareigojimų kredito unijai pateikta
informacija būtų tvarkoma finansinių paslaugų teikimo ir narystės sąlygų atitikimo įvertinimo tikslais bei tikrinama VĮ
Registrų centro duomenų bazėje visu atitinkamos finansinės paslaugos ar įsipareigojimo galiojimo laikotarpiu, o
Prašyme tapti nariu pateikta informacija būtų tikrinama visu narystės kredito unijoje laikotarpiu.
Sutinku, kad Prašyme išduoti mokėjimo kortelę (-es) (jeigu toks prašymas yra ar ateityje bus pateiktas) nurodyti ir
iš VĮ Registrų centro gauti asmens duomenys būtų tvarkomi UAB „First data Lietuva“, Lietuvos centrinės kredito unijos
duomenų teisingumo patikrinimo, mokėjimo kortelių išdavimo, aptarnavimo ir administravimo tikslais.
Pildo duomenų subjektas:

Sutinku

Nesutinku

Data: _______________ Pastabos:
______________________________________________________________________
Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros:
Sutinku, kad kredito unija ir Lietuvos centrinė kredito unija mano vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos
adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu ir šiuo tikslu surinktus
duomenis saugotų ne ilgiau kaip iki mano narystės kredito unijoje pabaigos arba iki kredito unijai ar Lietuvos centrinei
kredito unijai raštu pareikšto mano nesutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
Pildo duomenų subjektas:

Sutinku

Nesutinku

Data: _______________

_________________________
(Duomenų subjekto vardas, pavardė, parašas)
PASTABA. Jei asmuo anksčiau nurodytų sutikimų neduoda (išskyrus sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros), kredito unija
turi teisę nesuteikti atitinkamos paslaugos ir/ar keisti paslaugos sąlygas.

