Duomenų valdytojo rekvizitai:
Utenos kredito unija
Juridinio asmens kodas: 110088423
Buveinės adresas: Aušros g. 34-3, Utena
tel. 8 389 50995, el. paštas info@uku.lt
UTENOS KREDITO UNIJOS POTENCIALIŲ KLIENTŲ INFORMAVIMO PRANEŠIMAS IR SUTIKIMO FORMA
Jums kreipiantis į Utenos kredito uniją dėl galimybės pradėti dalykinius santykius (įskaitant galimybės gauti
kreditą /laiduoti už kreditą vertinimą), Utenos kredito unija tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
Įvertinimo, ar pradėti su Jumis dalykinius santykius;
Turto ir įrangos apsaugos, nusikaltimų prevencijos ir išaiškinimo (vaizdo stebėsena);
Informavimo apie Utenos kredito unijos paslaugas;
Tiesioginės rinkodaros pranešimų, įskaitant naujienlaiškių ir paslaugų kokybės tyrimų, siuntimo.
Tvarkymo pagrindas. Siekiant šiame pradiniame etape, prieš oficialios paraiškos kreditui gauti pildymą, įvertinti,
ar pradėti su Jumis dalykinius santykius, taip pat teikti tiesioginės rinkodaros pranešimus, mums reikalingas Jūsų
sutikimas. Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėsime
įvertinti, ar galime pradėti su Jumis dalykinius santykius, įskaitant finansinių paslaugų suteikimą. Jūsų asmens
duomenis aukščiau minėtais tikslais taip pat tvarkome remdamiesi mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso
pagrindu, pvz.: turto ir įrangos apsauga, tiesioginės rinkodaros apie Utenos kredito unijos teikiamas finansines
paslaugas siuntimas elektroniniu paštu.
Jūsų teisės. Jūs, kaip duomenų subjektas, 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 Utenos kreditounija apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); tam tikrais atvejais teisę į
duomenų perkėlimą (teisė perkelti); pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tais atvejais, kai
Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu, Jūs turite teisę nesutikti.
Saugumo priemonės. Patvirtiname, kad Utenos kredito unija asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių
Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.
Utenos kredito unijoje yra taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti
duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.
Gavėjai. Utenos kredito unija gali perduoti Jūsų asmens duomenis, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.
Utenos kredito unija taip pat teikia klientų asmens duomenis kitoms unijoms narėms, remiantis teisėtu interesu, kai
tai būtina dėl kredito unijų veiklos ir (ar) kaštų optimizavimo arba dėl to, kad būtina suteikti Jūsų prašomas
paslaugas. Kiti gavėjai – tai Utenos kredito unijos atsakingai parinkti verslo partneriai, pvz.: Lietuvos centrinė
kredito unija, UAB Creditinfo Lietuva, UAB E.Kreditas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB „Žemės ūkio
paskolų garantijų fondas“, AB Lietuvos paštas.
Saugojimo terminas. Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į tvarkymo tikslą, yra tokie:
Įvertinimas, ar pradėti su Jumis dalykinius santykius – iki sprendimo pradėti dalykinius santykius įforminimo.
Turto ir įrangos apsauga, nusikaltimų prevencija ir išaiškinimas (vaizdo stebėsena) – iki 14 dienų.
Informavimas apie Utenos kredito unijos paslaugas – iki sprendimo pradėti dalykinius santykius įforminimo.
Tiesioginės rinkodaros pranešimų, įskaitant naujienlaiškių ir paslaugų kokybės tyrimų, siuntimas – iki Jūsų sutikimo
atšaukimo.
SUTIKIMAS
Pasirašydamas (-a) žemiau aš sutinku / nesutinku, kad Utenos kredito unija tvarkytų mano asmens duomenis,
siekdama įvertinti, ar su manimi pradėti dalykinius santykius bei tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip tai aprašyta
aukščiau. Žinau, kad galiu neduoti savo sutikimo, o davęs (-usi) – bet kada galiu atšaukti šį savo sutikimą,
tačiau tokiu atveju Utenos kredito unija gali nesugebėti įvertinti, ar pradėti su manimi dalykinius santykius.
Prašome varnele pažymėkite tik tuos variantus su kuriais sutinkate, jeigu nesutinkate, nežymėkite nieko:

□ Sutinku, kad Utenos kredito unija tvarkytų mano asmens duomenis, siekdama įvertinti, ar pradėti dalykinius
santykius su manimi.

□ Sutinku gauti Utenos kredito unijos tiesioginės rinkodaros informaciją.
___________________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas, data)

