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1.  SĄVOKOS
 Klientas yra fizinis asmuo, kuris naudoja ar nori naudoti 

Kredito davėjo siūlomą produktą ar, šio sutikimo tikslu, tokio 
fizinio asmens sutuoktinis.

 Trečiasis asmuo yra kitas asmuo nei Klientas ar IPF grupei 
priklausanti įmonė. 

 Kredito davėjas yra  IPF Digital Lietuva, UAB, įmonė 
priklausanti IPF grupei, kodas 300622891, adresas Švitrigailos 
g. 11M, LT-03228 Vilnius, Lietuva. 

 IPF grupė yra bendrai International Personal Finance Plc 
(motininė įmonė), registruota Jungtinėje Didžiosios Britanijos 
ir Šiaurės Airijos Karalystėje, ir visi juridiniai asmenys, 
kuriuos International Personal Finance Plc kontroliuoja 
tiesiogiai ar netiesiogiai per savo dukterines įmones. Įmonių, 
priklausančių IPF grupei sąrašas yra pateikiamas šiuo adresu: 
http://www.ipfin.co.uk/en/about-us/our-businesses.html.

 Sutikimas yra šis Kliento sutikimas dėl asmens duomenų 
tvarkymo.

2.  KLIENTO SUTIKIMAS
 Klientas sutinka, kad Kredito davėjas tvarkytų Kliento 

asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip 
yra nurodyta šiame Sutikime, įskaitant su tuo, kad Kliento 
asmens duomenys būtų teikiami IPF grupei ir Tretiesiems 
asmenims, be kita ko, esantiems ir už Europos Sąjungos 
valstybių, kaip tai nurodyta šiame Sutikime.

3.  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
3.1.  Kredito davėjas supranta, kad Kliento asmens duomenų 

konfidencialumas ir apsauga yra itin svarbūs. Kredito davėjas 
įsipareigoja tvarkyti Kliento asmens duomenis laikydamasis 
jam iš teisės aktų kylančių asmens duomenų tvarkymo 
įpareigojimų.

3.2.  Kredito davėjas įsipareigoja tvarkyti Kliento asmens duomenis 
griežtai laikydamasis teisinių reikalavimų, užtikrindamas 
asmens duomenų tvarkymo veiksmų teisėtumą.

3.3.  Kredito davėjas tvarko Kliento asmens duomenis šiais 
tikslais:

3.3.1.  Tinkamas finansinių paslaugų, susijusių su rizikos 
prisiėmimu, teikimas ir kreditingumo vertinimas:  asmens 
duomenys yra tvarkomi vertinant Kliento paraišką, tikrinant 
Kliento patikimumą ir mokumą, vertinant kreditingumą 
ir priimant sprendimą dėl sutarties sudarymo. Sutarties 
galiojimo metu asmens duomenys yra tvarkomi pavyzdžiui 
atliekant auditą, vertinant riziką ir vystant kreditų skolinimo 
modelius.

3.3.2.  Paslaugų ir produktų Klientui siūlymas (tiesioginė 
rinkodara): asmens duomenys yra tvarkomi Klientui teikiant 
pasiūlymus, įskaitant, bet neapsiribojant el. paštu, socialiniais 
tinklais ar Kredito davėjo partnerių internetinėse svetainėse, 
dėl Kredito davėjo bei kitų IPF grupei priklausančių įmonių 
produktų ir paslaugų. 

3.3.3.  Sutarties vykdymui: asmens duomenys yra naudojami 
sutarties vykdymui, pavyzdžiui, suteikiant Klientui teisę 
naudotis pinigais. 

3.3.4.  Pareigų, kylančių iš teisės aktų, vykdymui: asmens 
duomenys yra tvarkomi, pavyzdžiui, vykdant pinigų plovimo 
ir teroristų finansavimo prevenciją bei vykdant kitas pareigas, 
kylančias iš nacionalinės, tarptautinės ir Europos Sąjungos 
teisės.

3.3.5. Saugant ir ginant Kredito davėjo teises ir interesus: asmens 
duomenys yra tvarkomi, pavyzdžiui, įgyvendinant Kredito 
davėjo teises kylančias iš sutarties ir saugant pažeistas ar 

ginčijamas teises (pavyzdžiui, duomenys teikiami teisininkui 
atstovaujančiam Kredito davėją ar teismui), ar teikiant 
informaciją Kredito gavėjo investuotojams ir kreditoriams.

3.3.6.  Kredito davėjo naujų produktų ir paslaugų kūrimas bei 
vystymas, taip pat paslaugų kokybės gerinimas: Asmens 
duomenys yra tvarkomi siekiant geriau išsiaiškinti Kliento 
lūkesčius ir pageidavimus (pavyzdžiui, Kliento įpročių 
analizei, Kliento apklausoms, kurias taip pat gali atlikti Tretieji 
asmenys), siekiant suorganizuoti žaidimus ir kampanijas 
vartotojams, taip pat siekiant papildyti ar toliau vystyti 
Kredito davėjo produktus bei paslaugas.

 
4.  TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
4.1.  Kredito davėjas įsipareigoja tvarkyti tik tuos Kliento asmens 

duomenis, kuriuos Kredito davėjas sužinojo iš Kliento 
bendraudamas su juo bei tuos, kurie yra gauti iš šių šaltinių: 

4.1.1.  iš Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo 
įstaigų (informacinės sistemos administruojamos šių 
įstaigų); iš Kliento darbdavio (-ių);

4.1.2.  iš viešų registrų: Gyventojų registro, Nekilnojamojo turto 
registro, Turto arešto aktų registro, Neveiksnių ir ribotai 
veiksnių asmenų registro;

4.1.3.  iš Lietuvos Banko administruojamų informacinių sistemų: 
Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems 
sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinės 
sistemos, Paskolų rizikos duomenų bazės;

4.1.4.  iš UAB “Creditinfo Lietuva” (kodas 111689163, adresas A. 
Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva) bei iš kredito ar finansų 
įstaigų (ar jų padalinių), dalyvaujančių UAB “Creditinfo 
Lietuva” administruojamoje kreditų biuro informacinėje 
sistemoje “Infobankas”.

4.1.5.  iš kitų Trečiųjų asmenų registrų ir informacinių sistemų, kai 
Kliento asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės 
aktų reikalavimais.

4.2.  Kredito davėjas tvarko šiuos asmens duomenis:
4.2.1.  Kliento vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, asmens 

dokumento numeris, asmens dokumento duomenys ir (ar) 
leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo 
laikas;

4.2.2.  kontaktinė informacija (telefono numeris, deklaruota ir 
gyvenamoji vieta (adresas), el. paštas);

4.2.3.  duomenys apie Kliento darbą (darbdavys, pareigos, 
įdarbinimo laikotarpis) ir mokymąsi;

4.2.4.  duomenys apie Kliento socialinį draudimą (valstybinio 
socialinio draudimo įmokos suma, statuso tipas 
Valstybiniame socialinio draudimo fonde, nuolatinių 
išmokų sumos, laikotarpis, per kurį egzistuoja teisė į 
atitinkamą išmoką, per užklausos laikotarpyje esančius 
mėnesius išmokėtas vienkartinių/ nuolatinių išmokų sumos 
(nenurodant konkrečios išmokos rūšies), draudėjo tipas, 
kodas, pavadinimas arba vardas, pavardė;

4.2.5.  Kliento finansinė informacija ir duomenys susiję su mokumu 
(pajamos, turtas, šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų 
skaičius, finansiniai ir kiti įsipareigojimai bei jų vykdymo 
duomenys (paraiškų duomenys, pageidaujami finansiniai 
įsipareigojimai, esami finansiniai įsipareigojimai, duomenys 
apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą ir 
mokumo problemas));

4.2.6.  duomenys apie Kliento turtą (turimo nekilnojamojo turto 
adresas ir to turto duomenys, areštuoto turto duomenys, 
kreditorių duomenys);

4.2.7.  duomenys apie Kliento veiksnumą (duomenys apie įrašymą ir 
neįrašymą į Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą).

4.3.  Tiesioginės rinkodaros tikslu, numatytu Sutikimo 3.3.2 
punkte, Kredito davėjas tvarko tik šiuos asmens duomenis: 
Kliento vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, 
telefono numeris ir el. paštas.
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5.  ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS 
5.1.  Vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais, Kredito 

davėjas perduoda asmens duomenis šiems subjektams: 
5.1.1.  IPF grupei priklausančioms įmonėms, įskaitant ne Europos 

Sąjungoje įsteigtas IPF grupės įmones;
5.1.2.  asmenims, susijusiems su paskolos ar kitos sutarties 

sudarymu, keitimu ir vykdymu (pavyzdžiui, vertimo, 
komunikacijos, spausdinimo, pašto ir mokėjimo paslaugas 
teikiantiems asmenims, taip pat finansų įstaigoms, notarams, 
laiduotojams);

5.1.3.  bankams, kredito ir finansų įstaigoms, kurios teikia finansines 
paslaugas, UAB “Creditinfo Lietuva” ir Lietuvos bankui, 
kaip Paskolų rizikos duomenų bazės valdytojui. Kredito 
davėjas turi teisę perduoti Kliento duomenis apie prisiimtus 
neįvykdytus finansinius įsipareigojimus UAB “Creditinfo 
Lietuva”;

5.1.4.  naujam kreditoriui reikalavimo teisių perleidimo atvejais;
5.1.5.  Tretiesiems asmenims, kuriems Kredito davėjas įkeitė savo 

reikalavimus Klientui, kylančius iš sudarytos sutarties su 
Klientu;

5.1.6.  Tretiesiems asmenims, susijusiems su Kredito davėjo teisėtų 
interesų užtikrinimu (pavyzdžiui, skolų išieškojimo paslaugų 
teikėjui);

5.1.7.  Tretiesiems asmenims, susijusiems su Kredito davėjo pareigų 
įvykdymu pagal įstatymus (pavyzdžiui, tyrimo įstaigoms, 
notarams, mokesčių administratoriams, Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybai, Valstybinei duomenų apsaugos 
inspekcijai, Lietuvos bankui, policijai);

5.1.8.  Tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenys yra 
reikalingi, siekiant užtikrinti sutarties sudarytos su Klientu 
vykdymą; 

5.1.9.  Kredito davėjo investuotojams ir potencialiems 
investuotojams, jeigu šie asmenys užtikrins asmens 
duomenų konfidencialumą ir apsaugą;

5.1.10.  Kredito davėjo įgaliotiems asmens duomenų tvarkytojams, 
kurių duomenys yra pateikiami šiuo adresu: https://www.
credit24.com/lt/duomenu-valdytojai/. Kliento asmens 
duomenys taip pat gali būti tvarkomi už Lietuvos Respublikos 
ribų, Europos Ekonominės Bendrijos valstybėse narėse ar 
kitose valstybėse, kuriose užtikrinamas adekvatus asmens 
duomenų apsaugos lygis;

5.1.11.  Sutikimo 5.1.11.1 – 5.1.11.3 punktuose išvardyti įgalioti asmens 
duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis Indijoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Singapūre, kur nėra 
užtikrinimas asmens duomenų apsaugos lygis adekvatus 
taikomam Europos Ekonominės Bendrijos valstybėse narėse. 
Kredito davėjas užtikrina, kad sudarius atitinkamas sutartis, 
žemiau nurodyti įgalioti asmens duomenų tvarkytojai 
užtikrins adekvatų teikiamų asmens duomenų apsaugos lygį 
kiekvienoje iš aukščiau paminėtų valstybių:

5.1.11.1 Dow Jones & Company Inc., registro kodas 434427, adresas 
1211 Amerikos aveniu, Niujorkas, NY 10036, JAV, Kliento 
asmens duomenys bus teikiami informacijos, susijusios 
su paslaugų teikimu siekiant pinigų plovimo prevencijos ir 
teroristų finansavimo tikrinimu, saugojimui; įgaliotas asmens 
duomenų tvarkytojas tvarkys asmens duomenis Jungtinėse 
Amerikos Valstijose;

5.1.11.2 Tech Mahindra Limited, registro kodas 041370, adresas 
Gateway Building, Apollo Bunder, Mumbajus, MH 400001, 
Indija, Kliento asmens duomenys bus teikiami informacijos, 
susijusios su paslaugų teikimu siekiant pinigų plovimo 
prevencijos ir teroristų finansavimo tikrinimu, saugojimui; 
įgaliotas asmens duomenų tvarkytojas tvarkys asmens 
duomenis Jungtinėse Amerikos Valstijose, Indijoje ir 
Singapūre;

5.1.11.3 Heap Inc., įmonės kodas C3546118, adresas 460 Bryant St. 
Suite 300, San Franciskas CA 94107, JAV, Kliento asmens 
duomenys bus teikiami paslaugų atlikimo analizės tikslu; 
įgaliotas asmens duomenų tvarkytojas tvarkys asmens 
duomenis Jungtinėse Amerikos Valstijose;

5.1.12  Lietuvos ir užsienio kredito ir finansų įstaigoms ar 

tarpininkams jiems pateikus prašymą Kredito davėjui, kai šie 
asmenys siekia suteikti Kliento prašomas paslaugas;

5.1.13.  Kredito davėjo finansų konsultantams, teisininkams, 
auditoriams ir kitiems paslaugų teikėjams, jeigu šie asmenys 
užtikrins asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą;

5.1.14.  Tretiesiems asmenims, esantiems šalyse, kuriose 
užtikrinamas adekvatus asmens duomenų apsaugos lygis.

5.2.  Kredito davėjas teikia Kliento asmens duomenis IPF grupei 
ir Tretiesiems asmenims tik ta apimtimi, kuri yra reikalingi 
pasiekti tikslus išvardytus Sutikimo 3 skyriuje.

6.  KLIENTO TEISĖS 
6.1.  Klientas turi teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie 

savo asmens duomenis ir tikslus, kuriais jie tvarkomi, taip 
pat reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis, taip pat gauti 
informaciją apie duomenis, kurie naudojami vertinant 
Kliento kreditingumą. Klientas turi teisę reikalauti Kredito 
davėjo nutraukti jo duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai 
duomenų tvarkymas yra privalomas pagal įstatymus.

6.2.  Klientas turi teisę bet kuriuo metu informuoti Kredito 
davėją apie tai, kad jis nepageidauja gauti asmeninių 
pasiūlymų ir reklamos. Informacija apie tai, kaip reikėtų 
atsisakyti pasiūlymų ir reklamos yra pateikiama konkrečiame 
pasiūlyme ir (ar) reklamoje. Asmeniniu pasiūlymu ar reklama 
nėra laikoma bendra ar įvadinė informacija apie produktus ir 
paslaugas, kuriuos siūlo IPF grupei priklausančios įmonės.

6.3.  Klientas turi teisę prašyti Kredito davėjo informacijos apie 
jo asmens duomenų tvarkymą pateikdamas prašymą šiais 
kontaktais: IPF Digital Lietuva, UAB (kodas 300622891, 
adresas Švitrigailos g. 11M, Vilnius, Lietuva) arba el. paštu: 
info@credit24.lt. Kredito davėjas įsipareigoja suteikti Klientui 
informaciją per 30 kalendorinių dienų po Kliento prašymo 
gavimo. 

6.4.  Klientas, manydamas, kad Kredito davėjas tvarkydamas 
asmens duomenis pažeidė Kliento teises, turi teisę bet kada 
kreiptis į Kredito davėją. 

6.5.  Klientas turi teisę bet kuriuo metu kreiptis į Valstybinę 
duomenų apsaugos inspekciją ar kompetentingą Lietuvos 
teismą dėl pažeistų Kliento teisių.

7.  ASMENS DUOMENŲ IŠSAUGOJIMAS
7.1.  Kredito davėjas turi teisę įrašyti (išsaugoti) Kliento jam 

komunikacijų priemonėmis (telefonu, el. paštu, per 
internetinę bankininkystę), teikiamą informaciją, taip pat 
kitas Kliento operacijas. 

7.2.  Kredito davėjas turi teisę naudoti šiuos įrašus įrodyti ir atkurti 
Kredito davėjo susitarimus ir kitas operacijas. 

8.  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO KEITIMO PRINCIPAI
8.1.  Kredito davėjas turi teisę vienašališkai pakeisti asmens 

duomenų tvarkymo tvarką, nurodytą šiame Sutikime 
(pavyzdžiui, pakeisti technines ir (ar) organizacines duomenų 
tvarkymo priemones, pakeisti duomenų tvarkytojus ir kt.), 
laikydamasis teisės aktų reikalavimų. 

8.2.  Kredito davėjas įsipareigoja pranešti Klientui apie asmens 
duomenų tvarkymo principų pasikeitimus Kredito davėjo 
tinklapyje arba Kliento savitarnos svetainėje ar kitu būdu 
bent 1 (vieną) mėnesį prieš įsigaliojant tokiems pasikeitimas.

https://www.credit24.com/lt/duomenu-valdytojai/
https://www.credit24.com/lt/duomenu-valdytojai/
mailto:info@credit24.lt

