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Suprantu, kad „AS Inbank filialas“, JA kodas - 305340173, buveinės adresas Kareivių g. 11B, Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el.p. asmens.duomenys@mokilizingas.lt (toliau – Bendrovė), 

įgyvendindama teisės aktų reikalavimus, vadovaudamasi principu „pažink savo klientą“ bei turėdama teisėtą interesą, siekdama tinkamai ir visapusiškai įvertinti mano galimybes vykdyti prisiimtus finansinius 
įsipareigojimus bei valdyti galimus įsiskolinimus bei su manimi sudaryti ir vykdyti išperkamosios nuomos (vartojimo kredito), finansavimo (vartojimo kredito), lizingo (finansinės nuomos), kredito, elektroninių 
pinigų sąskaitos, kitų finansinių ar mokėjimo paslaugų teikimo sutartis ar dėl kitų asmenų prievolių Bendrovės naudai užtikrinimo, prieš sudarydama sandorius privalo įvertinti mano kreditingumą ir nustatyti 

tapatybę. Bendrovė turi teisę pasinaudoti suteiktomis teisėmis tvarkyti mano asmens duomenis tik tuo atveju, jeigu ji siekia tai atlikti žemiau nurodytais tikslais ir tik tuo atveju, jeigu aš kreipiuosi į Bendrovę, 
siekiant gauti finansines ar kitas su tuo susijusias paslaugas ir (ar) esu neįvykdęs Bendrovės atžvilgiu įsipareigojimų pagal finansinių paslaugų teikimo ar kitų, su jomis susijusių, paslaugų sutartis. 
 

Neprieštarauju, kad Bendrovė teisėto intereso ir/ar teisės aktais nustatytos pareigos vykdymo ir/ar 
sutarties sudarymo/vykdymo pagrindu tvarkys mano asmens duomenis bent šiais tikslais: asmens 

tapatybės nustatymo, kreditingumo ir finansinės rizikos įvertinimo (prieš suteikiant finansinę 
paslaugą/sudarytos sutarties su Bendrove galiojimo metu), tikslinės paskolos (vartojimo kredito), 
finansavimo (vartojimo kredito), lizingo (finansinės nuomos), kredito, kitų finansinių paslaugų 

teikimo bei kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, sandorių ir klientų apskaitos (finansinės, 
buhalterinės, statistinės); asmens duomenų tikslinimo ir teisingumo patikrinimo; finansinių nuostolių 
prevencijos; Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo; skolų valdymo ir išieškojimo; 

asmens civilinio veiksnumo patikros, siekiant išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir/ar siekiant 
apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus (pagal LR vartojimo kredito įstatymą).  

Neprieštarauju, kad Bendrovė kreiptųsi į žemiau nurodytus asmenis ir gautų iš jų žemiau 

nurodytus duomenis bei juos tvarkytų numatytais ir teisėtais tikslais: 

• iš VĮ Registrų centro: asmens kodas, vardas, pavardė, pilietybė; 
- Gyventojų registro: deklaruota gyvenamoji vieta (valstybė), šeiminė padėtis, nepilnamečių 
vaikų skaičius, asmens dokumento būsena, asmens dokumento rūšis ir kt. asmens dokumento 
duomenys; 

- Nekilnojamojo turto kadastro ir registro: nuosavybės teise valdomų nekilnojamojo turto 
objektų vertė, objekto rūšis, registracijos numeris, registracijos adresas, daiktinių teisių 
suvaržymai ir apribojimai; 

- Turto arešto aktų registro: nuosavybės teise priklausantis areštuotas turtas, turto arešto akto 
įregistravimo, išregistravimo data, asmuo, kurio reikalavimams įvykdyti areštuojamas turtas 
(kreditorius), turto arešto būdas; 

- Testamentų registro: palikėjo (skolininko) įpėdiniai; 
- Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro: informacija apie asmens veiksnumą / 

neveiksnumą (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), informacija apie ribotą veiksnumą 
(visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), informacija apie tai, ar asmuo naudojasi pagalba 
priimdamas sprendimus (visose ir (ar) bet kurioje (-se) srityje (-se)), įregistravimo data; 

• iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos: darbdavio duomenys, darbo santykių pradžios ir pabaigos terminai, 

vertimasis ūkine ar individualia veikla, gautos ir paskirtos pastovios ir vienkartinės socialinės 
išmokos, pajamos ir išlaidos, pajamų tipas ir šaltiniai, socialinių išmokų tipai, socialinio draudimo 
draudėjai, socialinio draudimo periodo (termino) pradžia ir pabaiga; 

• iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos: ne darbo santykių 
pajamos ir turtas - pajamų ir turto sumos, pajamų ir turto deklaravimo laikotarpiai, ekonominės 

veiklos, iš kurios gautos pajamos, rūšys;  
• iš VĮ „Regitra”: asmens kodas, vardas, pavardė, vairuotojo pažymėjimo numeris, nuosavybės 

teise valdomų transporto priemonių techniniai duomenys ir valstybinis numeris, nuosavybės 

teisės suvaržymai ir apribojimai;  

• iš UAB „Creditinfo Lietuva”: duomenys, esantys šios įmonės tvarkomose duomenų bazėse 
„INFOBANKAS” ir „KREDITŲ BIURAS”;  

• iš UAB „Scorify”: GOscore kredito reitingas ir GOscore kliento klasė; 
• iš SIA „Nordigen Solutions“: sąskaitų išrašų, transakcijų, pajamų ir išlaidų atliktos analizės 

ataskaita; 

• iš UAB „Ondato“: asmens dokumento kopija; asmens veido atvaizdas; asmens dokumento 
duomenys; politiškai pažeidžiamų asmenų duomenų bazėse esantys duomenys, tarptautinių 

finansinių sankcijų sąrašų duomenys; viešai prieinama informacija apie asmenį; 

• UAB ,,Julianus Inkaso”: informacija apie esamas (einamąsias) bei buvusias skolas; 
• iš LR vidaus reikalų ministerijos: asmens dokumento numeris, dokumento rūšis, dokumento 

būsena;  

• iš Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos: duomenys, esantys šio 
departamento valdomoje „Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų 
žinybinio registro” centrinėje duomenų bazėje; 

• iš Lietuvos banko: duomenys, esantys Paskolų rizikos duomenų bazėje bei Asmenų, dėl kurių 
yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinėje 

sistemoje (NASIS), kurie teikiami/gaunami pagal Lietuvos banko valdybos patvirtintus teisės 
aktus; 

• iš organizacijų, tvarkančių viešus registrus ir tarptautines duomenų bazes: politiškai 
pažeidžiamų asmenų duomenų bazėse esantys duomenys, tarptautinių finansinių sankcijų 
sąrašų duomenys; 

• iš klientų aptarnavimo ir skambučių centro paslaugas teikiančių įmonių: pokalbio 
įrašai; 

• iš kitų asmenų (kredito įstaigos ir kt.): finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo 
kontrahentams, paraiškų dėl finansavimo duomenys, sandorio rūšis, kredito reitingas, skolos 

suma (limitas), palūkanų norma, kiti privalomi mokesčiai, uždelstų mokėjimų dydis, vėlavimo 
terminas, atsiskaitymų istorija ir pan. 

Esu informuotas, kad Bendrovei pateikęs patvirtintą kliento anketą ir sudaręs sandorį, tapsiu 

Bendrovės klientu ir mano pateikti, iš kitų šaltinių gauti ar sugeneruoti asmens duomenys bei su 
paslaugų teikimu susiję duomenys, bus tvarkomi visą naudojimosi Bendrovės paslaugomis laikotarpį 
ir saugomi, aktyviai netvarkant, dar 8 (aštuonis) metus nuo dalykinių santykių pabaigos dienos. Jei 

Bendrovė neturės teisėto pagrindo tolesniam tokių asmens duomenų tvarkymui, juos saugiai ir 
neatkuriamai sunaikins. Dokumentai ir duomenys, susiję su piniginių sandorių vykdymu ar sutarčių 
sudarymu ir patvirtinantys piniginį sandorį ar sutarties sudarymą, bus saugomi bent 8 metus, bet ne 

trumpiau, nei bus įvykdyti visi įsipareigojimai. Jei bus atliktas kreditingumo ir rizikos vertinimas, 
tačiau sandoris nebus sudarytas, visi minėti duomenys bus tvarkomi 36 (trisdešimt šešis) mėnesius 

nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos. Jei nebus atliktas kreditingumo ir rizikos vertinimas ar 
bet koks kitas veiksmas, visi mano pateikti duomenys bus tvarkomi 12 (dvylika) mėnesių nuo 
duomenų pateikimo arba paskutinio aktyvaus veiksmo dienos. Visos korespondencijos su manimi 

duomenys, susiję su Bendrovės paslaugų teikimu bus saugomi visą naudojimosi paslaugomis 
laikotarpį ir dar 5 (penkis) metus nuo dalykinių santykių pabaigos dienos. Saugojimo terminai taip 
pat gali būti pratęsti gavus atitinkamą teisėtą kompetentingų valstybės institucijų nurodymą. 

Esu informuotas, kad Bendrovė gali perduoti mano asmens duomenis gavėjams, įskaitant: 
patronuojančiai įmonei Inbank AS (JA kodas 12001988, adresas Niine tn 11); sąskaitos išrašo 

analizės, transakcijų, pajamų ir išlaidų kategorizavimo paslaugas teikiančiai įmonei SIA „Nordigen 
Solutions“; mokėjimo operacijų vykdymui per CENTROlink sistemą – Lietuvos bankui; kredito ir 
finansų įstaigoms, draudimo paslaugų teikėjams ir finansinių paslaugų tarpininkams; auditoriams, 

teisės ir finansų konsultantams, Bendrovės įgaliotiems duomenų tvarkytojams; skolų išieškojimo 
įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą (pvz.: UAB „Julianus Inkaso”, UAB 
„GELVORA”, UAB „SERGEL“); teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, notarams ir 

bankroto administratoriams; juridiniams asmenims, teikiantiems Bendrovei duomenų sisteminimo, 
perdavimo, saugojimo ir tvarkymo paslaugas, pavyzdžiui UAB „Rakrėjus. Bendrovė gali tvarkyti / 
panaudoti mano asmens duomenis kreditingumo ir rizikos vertinimo tikslu, kai dėl finansavimo 

paslaugos kreipiasi sutuoktinis ir / ar sudaroma / ketinama sudaryti sutartis šeimos poreikiams 
tenkinti. Detalesnis duomenų gavėjų sąrašas pateikiamas Bendrovės privatumo politikoje. 

Prašau, kad finansų įstaigos, Bendrovei paprašius, pateiktų jai turimus mano duomenis (vardą, 

pavardę, asmens kodą,  asmens dokumento duomenis, jeigu asmens kodas nesuteiktas, adresą, 
pageidautų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas teigiamas ar neigiamas 
sprendimas, rūšis ir sumas, esamų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšis, sumas ir vykdymo 

terminus, duomenis apie visų mano įsipareigojimų vykdymą, ir kitus duomenis, būtinus kreditingumo 
vertinimui ir įsiskolinimo valdymui) tam, kad Berndrovė galėtų įvertinti mano kreditingumą ir 

finansinę riziką bei valdyti įsiskolinimą suteikiant finansavimą man ar kitam asmeniui, už kurį aš 
laiduoju, ir suteikto finansavimo naudojimosi laikotarpiu. 

Esu informuotas, kad apjungiant bei grupuojant gautus asmens duomenis, gali būti vykdomas 

profiliavimas, t.y., bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuris pasireiškia 
asmens duomenų panaudojimu, siekiant įvertinti konkrečius su manimi susijusius asmeninius 
aspektus, ypatingai analizuojant ar prognozuojant aspektus dėl kreditingumo, kliento pažinimo 

reikalavimų įgyvendinimo ir pan. Bendrovė nevykdo tokio profiliavimo, kuris gali sukelti teisines 
pasekmes ar gali daryti didelį poveikį Klientui. Nepaisant to, esu informuotas, jog galiu reikalauti 
žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti Bendrovės sprendimą, susijusį su asmens 

duomenų tvarkymu. 

Esu informuotas, kad tol, kol Bendrovė tvarko mano asmens duomenis, kaip duomenų subjektas 
turiu tokias teises: prieigos teisę – teisę reikalauti asmeninės informacijos, kurią Bendrovė turi apie 

mane, kopijos; teisę ištaisyti – teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jei jie netikslūs ar nepilni; 
teisę būti pamirštam – tam tikromis aplinkybėmis reikalauti Bendrovės ištrinti tvarkomą asmeninę 
informaciją apie mane; teisę apriboti duomenų tvarkymą – kai atsiranda tam tikros aplinkybės, turiu 

teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisę į perkeliamumą – įgyvendinant teisę į duomenų 
perkeliamumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti perduoti man tiesiogiai arba perduoti mano 

nurodytam duomenų valdytojui; teisę prieštarauti – teisę prieštarauti tam tikroms duomenų 
tvarkymo operacijoms, pavyzdžiui, tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais. 

Esu informuotas, kad pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba savo asmens 

tapatybę patvirtinęs teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia 
tinkamai identifikuoti asmenį,  bet kada galiu įgyvendinti savo kaip duomenų subjekto teises, jei tam 
yra pagrindas. Pirminiam identifikavimo lygiui Bendrovė panaudos mano pateiktus/registruotus 

mobilaus telefono numerį ar el. pašto adresą. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą taip pat 
galima rasti privatumo politikoje, kuri skelbiama https://www.mokilizingas.lt/privatumo-politika/. 
Esant klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galiu kreiptis elektroniniu paštu 

asmens.duomenys@mokilizingas.lt, telefonu +370 700 55 888 arba pateikti savo prašymą Kareivių 
g. 11B, 09109 Vilniuje. Taip pat galiu kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu 
asmens.duomenys@mokilizingas.lt. Jei turiu nusiskundimų, galiu kreiptis į Valstybinę duomenų 

apsaugos inspekciją (www.ada.lt, el. p. ada@ada.lt), tačiau visų pirma, kilus klausimams 
rekomenduojama kreiptis į Bendrovę. 

Neprieštarauju, kad man delsiant vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį daugiau kaip 30 dienų, 

bus teikiama informacija apie tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y., finansinius ir 
turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurui UAB „Creditinfo 
Lietuva” (JA kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A,  Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, 

tel.: (8 5) 2394131), kitiems jungtinių duomenų rinkmenų valdytojams, skolų išieškojimo įmonėms. 
Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų 

bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų 
informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. 
Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), 

kuris ateityje gali daryti įtaką mano galimybei sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu 
padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša 
informacija ir kt. automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų 

sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po 
įsipareigojimų įvykdymo. Galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito 
biurą arba pasinaudodamas „Finpass” mobiliąja programėle. Taip pat turiu teisę prašyti ištaisyti arba 

ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti 
žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, 
taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių 

įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų 
teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į UAB „Creditinfo Lietuva” duomenų apsaugos pareigūną el. 
paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui. 
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