
 Aš, Kredito gavėjas, prašau UAB „Minibank“ suteikti/padidinti man vartojimo kreditą ir sutinku, kad: 
a) UAB „Minibank“ (įmonės kodas: 301850677, adresas: J. Janonio g. 17-17, LT-92238 Klaipėda, tel.: 8 700 
77077, el. paštas: info@ pinigine.lt; toliau – Kredito davėjas) gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų c) dalyje išvardintus 
mano asmens duomenis šiais tikslais: 
         1) kreditų teikimo (duomenų, tapatybės nustatymo, Kredito sutarties sudarymo, vykdymo, kontrolės); 
         2) kreditingumo (mokumo) įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo; 
         3) tiesioginės rinkodaros (jei duodamas atskiras sutikimas);  
         4) teikiamų paslaugų kokybės vertinimo (jei duodamas atskiras sutikimas); 
         5) įrodymų, apie kredito sutarties sudarymą, vykdymą ir kitokias verslo transakcijas, kurios gali sukelti teisinių 
padarinių, rinkimo (jei duodamas atskiras sutikimas) tikslais, bei įsipareigoju pateikti Kredito davėjui pastarojo 
prašomus duomenis. 
b) asmenys, tvarkantys mano asmens duomenis (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VĮ Registrų centras, Lietuvos bankas, Policijos departamentas 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos, jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojai (pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB 
„Scorisk“), bankai, kredito įstaigos, Kredito davėjo tarpininkai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos ar 
institucijos) Kredito davėjo prašymu suteiktų c) punkte nurodytus valdomus asmens duomenis. 
c) Kredito davėjas gali gauti bei tvarkyti šiuos asmens duomenis:  
- sutikimo 1) punkte numatytu tikslu -  vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, 
elektroninio pašto adresą, šeiminę padėtį, asmens tapatybės dokumento duomenis (ar Kredito gavėjas turi išduotą ir 
galiojantį asmens tapatybės dokumentą), žymenį ar asmens dokumentas nėra negaliojantis, asmens tapatybės 
dokumento kopija (jei Kreditas išduodamas Bendrovės klientų aptarnavimo skyriuje ar jo kredito tarpininkų skyriuose 
(toliau – Skyrius), jei Kredito gavėjas ne Lietuvos Respublikos pilietis – leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numerį 
ir galiojimo laiką (jo kopiją, jei kreditas suteikiamas Skyriuje), pilietybę, ar Kredito gavėjas Lietuvos Respublikos 
rezidentas, žymenį ar Kredito gavėjas yra įtrauktas į Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti 
vartojimo kredito sutarčių, sąrašą (atsakymas: Taip arba Ne), darbovietę (įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas), 
duomenis apie įdarbinimą/atleidimą (įdarbinimo pradžios data, darbo sutarties pabaigos data), gaunamas 
draudžiamąsias pajamas, vertimąsi ūkine/individualia veikla, gautas/paskirtas socialines išmokas ir jų tipą, socialinio 
draudimo draudėją, periodą, socialinio draudimo pažymėjimo seriją ir numerį, banką, atsiskaitomosios sąskaitos 
numerį, duomenis apie Kredito gavėjo įsiskolinimus (kiek dienų pradelsė sumokėti skolą, skolos atsiradimo, 
apmokėjimo data, kreditoriaus pavadinimas, užklausos data, CIP  reitingas), turimą nekilnojamą turtą,  registro išrašą 
apie įkeistą objektą, informaciją apie daikto (turtinės teisės) areštą (ar asmuo yra įrašytas turto arešto akte asmeniu, 
kurio turtas areštuojamas ir (arba) areštuoto turto savininku), informaciją apie asmens veiksnumą ar ribotą veiksnumą, 
žymenį apie tai, ar asmuo įrašytas ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro 
centrinėje duomenų bazėje. 
- sutikimo 2) punkte numatytu tikslu – vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą (adresą), 
registracijos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, šeiminę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, asmens 
tapatybės dokumento duomenis (ar Kredito gavėjas turi išduotą ir galiojantį asmens tapatybės dokumentą), mirties datą 
(jei asmuo miręs), darbovietę (įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas), duomenis apie Kredito gavėjo socialinį 
statusą (dirbantis; dirbantis su verslo liudijimu arba besiverčiantis individualia veikla; statutinis pareigūnas; bedarbis, 
gaunantis socialinę pašalpą arba išmoką; moksleivis arba studentas; pensininkas; esantis (-i) motinystės ar tėvystės 
atostogose; dirbantis (-i) užsienyje), duomenis apie įdarbinimą/atleidimą (įdarbinimo pradžios data, darbo sutarties 
pabaigos data), gaunamas draudžiamąsias pajamas, vertimąsi ūkine/individualia veikla, gautas/paskirtas socialines 
išmokas ir jų tipą, socialinio draudimo draudėją, periodą, socialinio draudimo pažymėjimo seriją ir numerį, IP adresą, 
duomenis apie Kredito gavėjo įsiskolinimus (kiek dienų pradelsė sumokėti skolą, skolos atsiradimo, apmokėjimo data, 
kreditoriaus pavadinimas, užklausos data, CIP reitingas), duomenis apie Kredito gavėjo  finansinius įsipareigojimus 
(galiojančių sutarčių kiekis, datos, rūšys, kredito limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, palūkanos, finansiniai 
įsipareigojimai per mėnesį iš viso, mokėtinos įmokos, apmokėjimo būdas, finansinių įsipareigojimų vykdymo terminai, 
pažeidimų terminai, pažeidimų skaičius, pradelstų mokėjimų sumos, kiekiai, pradelstų įmokų skaičius, atmestų paraiškų 
rūšys, atmestų paraiškų sumos, kredito suma, suteikimo ir grąžinimo datos, paslaugų kaina, palūkanos), duomenis apie 
Kredito gavėjo pripažinimą neįvykdančiu ir vėl vykdančiu įsipareigojimus (tokio pripažinimo data, sąlygos, pagal kurią 
Kredito gavėjas pripažintas nevykdančiu įsipareigojimų), perdavimo išieškojimui datą, nurašytų kreditų (jų dalių) sumą, 
nurašymo datą, nurašytų kreditų grąžinimo į balansinį turtą datą ir sumą, per artimiausią mėnesį planuojamų prisiimti 
įsipareigojimų sumą, planuojamus namų ūkio pajamų pokyčius per artimiausią mėnesį, turimą nekilnojamą turtą, 
registro išrašą apie įkeistą objektą; informaciją apie daikto (turtinės teisės) areštą (ar asmuo yra įrašytas turto arešto akte 
asmeniu, kurio turtas areštuojamas ir (arba) areštuoto turto savininku), informaciją apie asmens veiksnumą ar ribotą 
veiksnumą, jei yra vedęs (susituokusi) ir imamas ne asmeninis kreditas - sutuoktinio vardą, pavardę, gimimo datą, 
įsipareigojimų sumą per mėnesį pagal rūšis ir gaunamas pajamas pagal rūšis. 
- sutikimo 3) punkte numatytu tikslu – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, adresą korespondencijai siųsti, judriojo 
telefono ryšio numerį. 



- sutikimo 4) punkte numatytu tikslu – telefono ryšio numerį, telefoninio pokalbio įrašą; 
- sutikimo 5) punkte numatytu tikslu - vardą, pavardę, telefono numerį, telefoninio pokalbio metu patikslintus 
duomenis: kur asmuo dirba ar mokosi, kokias eina pareigas, kiek laiko dirba, ar turi kitų finansinių įsipareigojimų ir 
koks jų dydis. 
d) mano asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo c) dalyje kreditingumo (mokumo) vertinimo bei įsiskolinimo 
valdymo tikslu gali būti atskleisti UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorisk“ ar kitiems jungtinių skolininkų rinkmenų 
tvarkytojams, Lietuvos bankui, skolų išieškojimo, teisines paslaugas teikiančioms įmonėms, draudimo bendrovėms, 
teismams, antstoliams, Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos, taip pat kitoms įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms, kurios prisiima riziką, susijusią su mano 
finansinių įsipareigojimų vykdymu. 
e)  neprieštarauju, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi Kredito davėjo duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų 
teisių apimtyje). 
f) patvirtinu, kad turėjau galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei žinau, kad turiu teisę, 
patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti 
informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie  asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti 
ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo 
veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų 
įstatymų nuostatų, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės 
rinkodaros ir/arba kitais neteisėtais tikslais; 
g) buvau informuotas, kad Kredito davėjas įsipareigoja užtikrinti kredito gavėjo asmens duomenų saugumą, 
įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo 
ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Kredito davėjo darbuotojai bei jo 
atstovai įsipareigoja saugoti kredito gavėjo asmens duomenis. Taip pat esu informuotas, kad mano asmens duomenys, 
nurodyti šio sutikimo c) punkte, aukščiau nurodytais tikslais duomenų valdytojų gali būti tvarkomi ne ilgiau kaip 10 
(dešimt) metų nuo finansinių įsipareigojimų įvykdymo dienos (jeigu nebuvo sudaryta vartojimo kredito sutartis - 
duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo kredito paraiškos gavimo momento), tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 
(penkerius) metus nuo duomenų gavimo momento, teikiamų paslaugų kokybės vertinimo tikslu - 1 (vienerius) metus 
nuo pokalbio įrašymo momento; įrodymų, apie kredito sutarties sudarymą, vykdymą ir kitokias verslo transakcijas, 
kurios gali sukelti teisinių padarinių, rinkimo (išeinančių telefoninių pokalbių įrašymo) tikslu - 5 (penkerius) metus nuo 
pokalbio įrašymo momento. 
 
 
 
 
 
 


