PRAŠYMAS
(Data, vieta)

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?

Rekomendacijos
Iš spaudos
Internete
Kita

Kas Jus paskatino pradėti naudotis Utenos kredito unijos
paslaugomis?

Patrauklios taupymo sąlygos
Patrauklios skolinimo sąlygos
Nemokamos paslaugos
Kita

KLIENTŲ INFORMAVIMO FORMA
Atsižvelgdami į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas įsigaliojęs 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad Utenos kredito unija, į. k. 110088423,
buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena, tel. Nr. 838950995, Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
•
•
•
•
•
•

Jūsų mokumo įvertinimas
paskolos administravimas
skolos administravimas
turto ir įrangos apsauga (video stebėsena)
tiesioginė rinkodara/ nuomonės tyrimai
komunikacija su jumis.

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums
suteikti kredito. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja
galiojantys teisės aktai (pvz., Pinigų plovimo įstatymas), sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar
trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, kaip antai, klientų pasitenkinimo tyrimas, įmonės kaštų
optimizavimas, tiesioginės rinkodaros teikimas.
Informuojame, kad Jūs turite šias teises:







Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius
asmens duomenis (teisė ištaisyti);
Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus
(išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą
(teisė apriboti);
Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Patvirtiname, kad Utenos kredito unijoje duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos
protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo
praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Utenos kredito unija teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai
(pvz. Lietuvos bankui, Lietuvos centrinei kredito unijai). Kitais atvejais, Utenos kredito unija gali perduoti Jūsų
asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų
saugumą.
Duomenys yra perduodami buhalterinės apskaitos programą ir tiekiančiai ir aptarnaujančiai bendrovei
Lietuvos centrinei kredito unijai, audito bendrovei UAB „Audito tikslas“.
Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus. Už
duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina
juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami
nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.
Asmens duomenys, kurių nereikia saugoti pasibaigus paskolos susitarimui, yra sunaikinami per 1 metus po
paskolos sutarties galiojimo pabaigos. Už jų sunaikinimą atsakingi Utenos kredito unijos darbuotojai.
Kliento patvirtinimas, kad gavo informaciją:
Vardas, pavardė_______________________________________________________________________________
Parašas: __________________________

Data: ___________________________________

