UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS
_______________________________________

Data
Aš, žemiau pasirašęs, SUTINKU, kad UAB „CREDITCO“ tvarkytų mano asmens duomenis HERCUS išankstinio
mokėjimo MasterCard® kortelės sutarties sudarymo tikslu. UAB „CREDITCO“ tvarkomi asmens duomenys: vardas,
pavardė, asmens kodas, registracijos adresas, kontaktinis adresas, elektroninio pašto adresai, telefono numeris, faksas,
tapatybės dokumento informacija. Taip pat tvarkomi kiti asmens duomenys: finansinės operacijos, atliktos mokėjimo
kortele (atsiskaitymai, išgryninimai, likučio patikrinimai, pervedimai į kortelę ir atmestos operacijos). Banko sąskaitos
numeris teikiamas tik tuo atveju, kai klientas pageidauja gauti vartojimo paskolą į savo banko sąskaitą, o mokėjimo
kortelės sutartis nėra sudaroma ir finansinių operacijų kontrolė nėra atliekama. Mokėjimo kortelės sutarties sąlygos ir
nuostatos yra nurodyti www.creditco.lt.
UAB „CREDITCO“ pagal bendradarbiavimo išduodant vartojimo kreditus sutartis perduos Jūsų asmens duomenis
vartojimo kredito kompanijoms, kurios yra nurodytos www.creditco.lt . Perduodami asmens duomenys yra: vardas,
pavardė, asmens kodas, registracijos adresas, kontaktinis adresas, elektroninio pašto adresai, telefono numeris, faksas,
tapatybės dokumento informacija, prašoma paskolos suma ir laikotarpis. Banko sąskaitos numeris teikiamas tik tuo atveju,
kai klientas pageidauja gauti vartojimo paskolą į savo banko sąskaitą, o mokėjimo kortelės sutartis nėra sudaroma ir
finansinių operacijų kontrolė nėra atliekama. Duomenys bus naudojami vartojimo kredito sutarties sudarymo ir vykdymo
tikslu.
Man yra žinoma, kad aš turiu teisę: būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo asmens
duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus
saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR asmens duomenų teisinės
apsaugos ir kitų įstatymų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. Apie pasinaudojimą šiomis
savo teisėmis turiu pranešti mane aptarnaujančiam Bendrovės atstovui.
Sutinku, kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis
paštas, kontaktinis adresas,) būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu:
TAIP

NE

ASMENS KODAS:

TAPATYBĖS DOKUMENTO NR.:

TELEFONO NR./FAKSAS

ELEKTRONINIS PAŠTAS:

REGISTRACIJOS ADRESAS:

KONTAKTINIS ADRESAS:

PRAŠOMA KREDITO SUMA:___________________
(EUR)

PRAŠOMAS KREDITO TERMINAS:_____________
(mėnesiais)

BANKO SĄSKAITOS NR. *

*-pildyti jeigu pageidaujate gauti vartojimo paskolą į savo banko sąskaitą ir nepageidaujate gauti mokėjimo kortelės.

(vardas, pavardė, parašas)
MasterCard yra registruotas MasterCard International Incorporated ženklas. Kortelę išleido Wirecard Card SolutionsLtd (“WDCS”) pagal MasterCard
International Inc licenciją. WDCS yra įgaliota Jungtinės Karalystės Finansinių paslaugų priežiūros tarnybos vykdyti elektroninių pinigų paslaugų veiklą
pagal Elektroninių pinigų nutarimus 2011 (Ref: 900051).
UAB “CREDITCO”
Įmonės kodas 303313430
PVM kodas: neregistruotas
A/s LT917300 0101 3985 7286

Raitininikų g. 8ª-5, LT-09232 Vilnius
Trakų g. 23LT-76290 Šiauliai
Lietuva
AB “Swedbank”

Tel. (8 52) 59 55 95
El. Paštas info@creditco.lt
www.creditco.lt
Duomenų valdytojo kodas P6110

