
 
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 
 
1. Aš sutinku, kad BIGBANK AS filialas, k. 301048563, Jogailos g. 4, LT – 01116 Vilnius (toliau – filialas), BIGBANK AS grupės įmonės 
ar filialo bendradarbiavimo partneriai, nurodyti internetinėje svetainėje adresu www.bigbank.lt, turi teisę mano asmens duomenis, 
nurodytus šio sutikimo 2 punkte, tvarkyti šiais tikslais : duomenų patikrinimo, asmens tapatybės nustatymo, asmens mokumo ir 
finansinės rizikos įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, finansinių paslaugų teikimo, paskolos sutarties sudarymo ir vykdymo, statistinės 
analizės, tiesioginės rinkodaros tikslais, juos gaunant iš žemiau įvardytų asmenų (įskaitant duomenų gavimą iš analogiškas ar panašias 
pastarųjų funkcijas vykdančių asmenų, esančių užsienio valstybėse): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM, UAB 
„Creditinfo Lietuva“, Lietuvos banko, Gyventojų registro tarnybos prie VRM, VĮ Registrų centro (Nekilnojamojo turto registro), LR 
veikiančių bankų bei finansų įstaigų, negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazės, ieškomų asmenų duomenų bazės, Centrinės 
hipotekos įstaigos (Turto arešto registro, Hipotekos registro, Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių 
asmenų registro), Policijos departamento prie VRM, Informatikos ir ryšių departamento prie VRM, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
FM, VĮ „Regitra“, darbovietės, įmonių, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. 
 
2. Tvarkomi asmens duomenys: 

2.1. duomenys, susij ę su asmens tapatybe bei kontaktais  (vardas, pavardė, asmens kodas, išsilavinimas, deklaruota ir 
faktinė gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, faksas, asmens tapatybės dokumento duomenys, 
šeimyninė padėtis, išlaikytinių skaičius, svarbios viešos pareigos), 

2.2. duomenys, susij ę su finansine pad ėtimi (darbovietė, pareigos, vertimasis ūkine ar individualia veikla, gaunamų 
pajamų dydis (įskaitant praeityje gautų pajamų dydžius), planuojamos pajamos, pajamų rūšis ir pobūdis, pajamų mokesčio deklaracijos 
duomenys, turimas kilnojamasis (įskaitant transporto priemones)/nekilnojamasis turtas, turtinės teisės bei turtui taikomi suvaržymai, 
banko sąskaitos Nr.), 

2.3. duomenys, susij ę su finansiniais ir (arba) turtiniais įsipareigojimais  (kontrahentas/kreditorius, esami/planuojami 
finansiniai ir (arba) turtiniai įsipareigojimai, jų dydis ir įvykdymo terminai, sandorio rūšis, kredito reitingas, pradelstų finansinių ir (arba) 
turtinių įsipareigojimų dydis ir vėlavimo terminas, atsiskaitymų istorija, duomenys apie buvusius finansinius ir (arba) turtinius 
įsipareigojimus ir jų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenų subjektų duomenis; duomenys apie 
pageidautų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas, rūšis ir sumas). 
 
3. Aš, sutinku, kad mano asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 2 punkte, mokumo ir finansinės rizikos įvertinimo bei įsiskolinimo 
valdymo tikslais gali būti atskleisti UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos bankui, skolų išieškojimo įmonėms, Lietuvos Respublikos 
teismams, antstoliams, Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Policijos departamentui prie VRM, duomenų valdytojams, tvarkantiems 
jungtines skolininkų duomenų rinkmenas pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, darbovietei, kreditų 
draudimu užsiimančioms bendrovėms, taip pat kitoms institucijoms, kurios prisiima riziką, susijusią su mano finansinių įsipareigojimų 
filialui ar BIGBANK AS grupės įmonėms vykdymu. 
 
4. Aš esu informuotas, jog mano asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 2 punkte, aukščiau nurodytais tikslais filialo, BIGBANK AS 
grupės įmonių gali būti tvarkomi ne ilgiau negu 10 (dešimt) metų nuo finansinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.  
 
5. Patvirtinu, jog esu informuotas apie teisę: 
 
5.1. nesutikti dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais; 
5.2. susipažinti su filialo, BIGBANK AS grupės įmonių ar filialo bendradarbiavimo partnerių tvarkomais mano asmens duomenimis, 
reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų 
reikalavimų. Jeigu nenustatyta kitaip su manimi sudaromose sutartyse, apie pasinaudojimą šia teise turiu pranešti filialui pateikdamas 
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 
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