
 

 

 
 

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

 

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią 

su Jūsų duomenų tvarkymu: 

1. Duomenų valdytojas – Kredito unija „Saulėgrąža“ (toliau – Kredito unija), Vilniaus r. sav., Avižienių 

sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 4, el. pašto adresas info@sauletaunija.lt.  

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas info@sauletaunija.lt, korespondencijos 

adresas Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 4 – laišką adresuokite Kredito unijos 

duomenų apsaugos pareigūnui.  

3. Duomenų tvarkymo tikslai. Toliau nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais: 

3.1. priėmimas į Kredito unijos narius; 

3.2. kredito unijos teikiamos finansinės paslaugos ir kita veikla, kuri numatyta Lietuvos Respublikos 

kredito unijų įstatyme. 

4. Tvarkomi duomenys. Informuojame Jus, kad tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: 

4.1. pavardė, vardas; 

4.2. gyvenamosios ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; 

4.3. asmens kodas ir (arba) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir numeris; 

4.4. pilietybė. 

5. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b) ir c) punktai bei Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 

10 str. 10 d. ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 15 str. 

6. Duomenų šaltinis. Pirmiau nurodyti Jūsų duomenys gauti tiesiogiai iš duomenų subjekto (Jūsų), o taip 

pat gali būti gaunami iš Gyventojų registro, VĮ Registrų centro. 

7. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti: 

7.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (informacinių technologijų 

bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą); 

7.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų 

reikalavimai (pvz., antstoliams, teismams ir kt.); 

7.3. kitoms valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas 

funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administravimo, Kredito unijos priežiūrą (Lietuvos 

bankui), finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančioms institucijoms); 

7.4. kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams tuo atveju, kai Kredito unija privalo suteikti prieigą prie Jūsų 

asmens duomenų tokiam mokėjimo paslaugų teikėjui;  

7.5. teisines paslaugas Kredito unijai teikiantiems asmenims; 

7.6. UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“; 

7.7. kredito ir finansų įstaigoms, bankams korespondentams, draudimo paslaugų teikėjams ir finansinių 

paslaugų tarpininkams; 

7.8. asmenims, atliekantiems Kredito unijos auditą ar teikiantiems kitas paslaugas Kredito unijai; 

7.9. potencialiems investuotojams, kurie siekia arba svarsto investavimo į Kredito unijos kapitalą galimybę, 

ir jų atstovams; 

7.10. subjektams, tvarkantiems registrus (įskaitant, finansinių įsipareigojimų duomenų bazes, Gyventojų 

registrą, Juridinių asmenų registrą, jungtines skolininkų rinkmenas ar kitus registrus, kuriuose tvarkomi asmens 

duomenys) arba kurie tarpininkauja teikiant asmens duomenis iš tokių registrų, asmenims ir įmonėms, vykdantiems 

skolų išieškojimą, nemokumo procesų administravimą;  

7.11. asmenims, kurie užtikrina tinkamą įsipareigojimų Kredito unijai įvykdymą, tokie kaip laiduotojai, 

garantai, įkaitų davėjai;  

7.12. kitiems asmenims, susijusiems su Kredito unijos teikiamomis paslaugomis, tokiems kaip 

telekomunikacijų, archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai.   



 

 

8. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista 

susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę 

nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite 

įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka. 

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Kredito unijai turi būti pateikti raštu (įskaitant teikiamus elektroniniu 

formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. 

Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, 

kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie 

prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio 

dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį 

dokumentą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas pateikiamas elektroniniu paštu, jis turi būti 

pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.  

Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos 

pareigūną 2 punkte nurodytais kontaktais. 

9. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 

metų nuo sandorių ar dalykinių santykių su Jumis pabaigos, o vaizdo duomenys sunaikinami praėjus 30 dienų po 

įrašo padarymo. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip 

įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos 

vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. 

Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir 

sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.  

10. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami 

automatizuotiems sprendimams priimti Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą. 

11. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Kredito unijos veiksmus (neveikimą) 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės 

duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą). 

 

SUTIKIMAS / NESUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS. Ar sutinkate, kad Kredito unija 

tvarkytų Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, socialinių tinklų asmeninės 

paskyros pavadinimą) tiesioginės rinkodaros tikslu:  

 

 Taip  Ne 

 

 

(parašas)                                                   (vardas, pavardė, data) 

 

 


