PRIVATUMO POLITIKA
Įsigalioja: 2018 m. gegužės 25 d.

UAB „Hipotekiniai kreditai“, juridinio asmens kodas: 304374977, adresas: V. Putvinskio g. 62, Kaunas, el. p.
mailto: info@hipocredit.lt, Tel. +370 691 98899 (toliau – Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais,
kai asmuo per internetinę svetainę http://www.hipocredit.lt/ pateikia bendrovei asmens duomenis.
Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (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), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės
aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.
Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į
privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?
Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami šiais tikslais:


Jūsų paraiškos kreditui gauti pateikimo bei sklandžių santykių su Jumis palaikymo tikslais
renkama paraiškoje pateikta informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas,
telefono numeris.



Jūsų mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais renkama:
o duomenys apie Jus: vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), pilietybė,
deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, gyvenamosios vietos deklaravimo
data, gimimo data ir vieta, ryšio priemonės, rezidentas ar ne rezidentas, asmens dokumentų
rekvizitai ir galiojimas, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir jo galiojimo laikas,
išsilavinimo duomenys, informacija apie šeiminę padėtį, sutuoktinį (vardas, pavardė, asmens
kodas, paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys), darbovietę, užimamas pareigas, IP
adresą;
o duomenys apie Jūsų gaunamas pajamas: statuso tipą, sumą, nuo kurios skaičiuojamos
valstybinio socialinio draudimo įmokos, paskirtas nuolatinių išmokų sumas ir laikotarpį, per
kurį turiu teisę į atitinkamą išmoką, išmokėtas vienkartinių/nuolatinių išmokų sumas,
draudėjo tipą ir kodą bei pavadinimą, pajamų mokesčio deklaracijos duomenis;
o taip pat duomenys apie: išlaidas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, bei jų
suvaržymus, sąskaitų kredito įstaigose numerius ir jų likučius, operacijų duomenis, turimas
sąskaitas kituose bankuose, užklausų apie asmenį duomenis, prisiimtus finansinius
įsipareigojimus ir jų vykdymo duomenis (kontrahentas, sandorio rūšis, skolos suma,
palūkanų norma, skolos grąžinimo terminai, duomenys apie įsipareigojimų vykdymą,
duomenys, susiję su paskolos suteikimu, duomenys apie paskolos užtikrinimo priemones,
grąžinimą, pripažinimą neįvykdžiusiu įsipareigojimų, apie turtinius ginčus), duomenys apie
laiku ir tinkamai Jūsų neįvykdytus finansinius įsipareigojimus (informacija apie nepadengtus
įsiskolinimus bei jų mokėjimo istoriją).



Tiesioginės rinkodaros tikslais renkama: vardas, pavardė, el. pato adresas, adresas.

Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas sutarties sudarymui ir (ar)
įvykdymui, nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti paslaugų.

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?
Asmens duomenys apie Jus renkami iš pateiktos informacijos tiek internetinėje svetainėje, tiek vėliau
susisiekiant su Jumis asmeniškai. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens
duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.
Informuojame, kad asmens duomenys apie Jus gali būti gaunami iš (duomenų šaltiniai):


kredito įstaigų bei kitų finansų įstaigų;



Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;



VĮ Registrų centro;



Gyventojų registro tarnybos;



kitų registrų;



Lietuvos banko;



Valstybinės mokesčių inspekcijos;



UAB „Creditinfo Lietuva“;



draudimo įmonės, apdraudusios įkeistą turtą;



juridinio asmens, kai esate šio juridinio asmens darbuotojas, akcininkas, vadovas ar pan.;



kitų asmenų, turinčių teisėtą pagrindą teikti duomenis.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:


kredito įstaigoms bei kitoms finansų įstaigoms;



Bendrovės grupės įmonėms;



UAB „Creditinfo Lietuva“, kitoms įmonėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas,



Latvijos Respublikoje registruotai bendrovei AS Mintos Marketplace (įm. k. 40103903643), valdančiai
sutelktinio finansavimo platformą, - iš kredito sutarčių kylančių reikalavimų perleidimo tikslu.



Lietuvos bankui;



Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, teismams ir kitoms institucijoms (esant įtarimų dėl
nusikalstamos veika);



Bendrovės vardu veikiantiems duomenų tvarkytojams: debesijos, serverių nuomos, svetainės
administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas teikiančioms
įmonėms, informacinių technologijų (IT) ūkio priežiūrą atliekančioms įmonėms, programinę įrangą
kuriančioms įmonėms, skolų administravimo ir išieškojimo įmonėms, konsultacijas teikiančioms
įmonėms ir kitiems paslaugų teikėjams.
Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi,
kuri yra būtina siekiamų tikslų įgyvendinimui.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens
duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo
kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.
Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:


siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;



pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis konkrečiu tikslu(-ais);



siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai Jūsų interesai arba
pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos
viršesni.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?
Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir (ar) teisės
aktai:


Kreditingumo vertinimo metu surinkta (vertinta) informacija, duomenys ir dokumentai saugomi 10
metų nuo įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymo dienos;



Duomenys apie faktą, kad laiku ir tinkamai neįvykdytas finansinis įsipareigojimas – saugomi 10 metų
nuo skolos padengimo dienos;



Jeigu buvo priimtas sprendimas atsisakyti suteikti Jums finansinę paslaugą – 1 metus.



Duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais – 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos.

Jūsų teisės
Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba
ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į
duomenų perkeliamumą.
Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo
(kai toks sutikimas buvo duotas) informuojant Bendrovę nurodytais kontaktais.
Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų
asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų.
Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@hipocredit.lt arba paštu:
V. Putvinskio g. 62, LT-44211, Kaunas. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Bendrovė gavo
pranešimą ar pretenziją, ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas
tam tikrais atvejai gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

Privatumo politikos galiojimas ir keitimas
Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.
Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša
internetinėje svetainėje www.hipocredit.lt ir (ar) kitomis priemonėmis.
UAB „Hipotekiniai kreditai“
info@hipocredit.lt
+370 691 98899

