PARAIŠKA
Data
Aš,

, asmens kodas

,

patvirtinu, kad UAB „SB lizingas“ man pateikė,

paaiškino ir aš susipažinau su Informacija, skirta vartojimo kredito gavėjams apie tai, kaip renkama, naudojama ir saugoma
informacija apie mane, kuri kaip ir Asmens duomenų apsaugos politika yra skelbiamos viešai ir su jomis galiu susipažinti
www.sblizingas.lt, ir man buvo:
įteikta asmeniškai
mano pageidavimu persiųsta mano nurodytu el. pašto adresu.
Mano pateikiami esami ir planuojami namų ūkio (šeimos) įsipareigojimai finansų įstaigoms per mėnesį pagal kredito rūšį:
Kredito rūšis
Įmoka per mėn. (Eur)

Vartojimo kreditai

Būsto paskola

Mano pateikiamos pajamos per mėnesį, atskaičius mokesčius,
paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkis per mėnesį)

Lizingas

Kita

Viso:

Eur (paskutinėje darbovietėje per

Taip

Ar Jums yra žinoma aplinkybių, dėl kurių galėtų sumažėti ateityje Jūsų gaunamos pajamos?

Ne

Jei pažymėjote „Taip“, nurodykite kokios būtų pajamos, Eur per mėn.
UAB „SB lizingas“, laikydamasis teisės aktų reikalavimų įgyvendinti „Pažink savo klientą“ principą, prašo Jūsų suteikti informaciją
ar Jums, Jūsų artimiesiems šeimos nariams* arba artimiems pagalbininkams** šiuo metu arba per paskutinius 12 mėnesių nebuvo
patikėtos svarbios viešosios pareigos*** Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio institucijose.
Patvirtinu, kad pats naudosiuosi finansinėmis paslaugomis ir /ar esu tikrasis naudos gavėjas

Taip

Ne

Patvirtinu, kad aš, mano artimieji šeimos nariai ar artimieji pagalbininkai politikoje nedalyvauja ir neužima
svarbių viešų pareigų

Taip

Ne

Jei pažymėjote „Ne“, nurodykite politikoje dalyvaujantį asmenį
Vardas, pavardė

Nurodykite ryšius su politikoje dalyvaujančiu asmeniu:

esu pats

Valstybė, institucija, pareigos

artimieji šeimos
nariai

artimas pagalbininkas

* Artimieji šeimos nariai - sutuoktinis, asmuo su kuriuo registruota partnerystė (toliau-sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai, vaikai
ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.
** Artimas pagalbininkas - asmuo, su kuriuo turimas bendras verslas arba palaikomi kiti dalykiniai, profesiniai, komerciniai santykiai
*** Svarbios viešosios pareigos: 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 įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų
balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys; 8. Savivaldybės
įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių
visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos
įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys; 9. Tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo
pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; 10. Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS
Sutinku, kad mano asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą, adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y.
kreipiantis į mane paštu, telefonu, elektroniniu paštu ir kitomis priemonėmis su tikslu teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą
apie teikiamas paslaugas, naudotų ir mano nuomonės apie teikiamų paslaugų kokybę teirautųsi:

Taip

Ne

UAB „SB lizingas“ (www.sblizingas.lt) (toliau – Bendrovė)

Sutinku, kad mano asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą, adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y.
kreipiantis į mane paštu, telefonu, elektroniniu paštu ir kitomis priemonėmis su tikslu teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą
apie teikiamas paslaugas, naudotų ir mano nuomonės apie teikiamų paslaugų kokybę teirautųsi:

Taip
Taip

Ne
Ne

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas (www.sb.lt)
Gyvybės draudimo UAB „Bonum publicum“(www.bonumpublicum.lt)

Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros galioja ir kliento asmens duomenys šiuo tikslu saugomi 5 (penkis) metus nuo jo pasirašymo
dienos, bet ne ilgiau kaip iki atskiro rašytinio Kliento sutikimo atšaukimo.
Patvirtinu, kad supratau, jog:
Turiu teisę nesutikti ar atsisakyti, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginei rinkodarai, įskaitant profiliavimą tuo tikslu,
kreipdamasis į tą bendrovę, iš kurios nebenoriu gauti tiesioginės rinkodaros, jos interneto puslapyje skelbiamais kontaktais.
Bendrovei šiuo tikslu reikėtų parašyti el. paštu info@sbl.lt .
Išsami informacija apie mano duomenų naudojimą ir mano teises Bendrovėje pateikiama Bendrovės interneto puslapyje
www.sblizingas.lt skelbiamoje Bendrovės Asmens duomenų apsaugos politikoje, taip pat kitų nurodytų bendrovių interneto
puslapiuose. Ši informacija gali būti atnaujinama/keičiama.
Esu informuotas, kad:
- tiesioginės rinkodaros tikslu mano duomenys bus profiliuojami: t.y. automatiniu būdu atliekamas mano duomenų bei su manimi
susijusių asmeninių aspektų rinkimas, naudojimas ir jų analizė, siekiant įvertinti mano asmeninius pomėgius, interesus, judėjimą,
ekonominę situaciją, atsiskaitymo įpročius, atsiskaitymo vietas ir pan., tam, kad įvertinus tokius duomenis, būtų galima numatyti
mano poreikius ir pateikti man geriausiai tinkančią paslaugą, produktą, pasiūlymą.
Patvirtinu, kad šis dokumentas suformuotas pagal mano pateiktą informaciją ir jo duomenys yra teisingi.

Vardas, pavardė, parašas

