
 

 
  

PRIVATUMO APTARIMAS 

UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ tvarko asmens duomenis: 

 apdorojant elektroninę lizingo paraišką www.citadele.lt interneto svetainėje; 

 kartu tvarkant visas pateiktas paraiškas bei perduodant asmens duomenis SIA 

„Citadele Leasing“ Lietuvos filialui. 

 

Nuotoliniu būdu užsisakant UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ (toliau tekste – Citadele arba 

mes) lizingo paslaugą (toliau – Lizingas), Citadele tvarkys jūsų asmens duomenis, todėl, 

atsižvelgdami į privatumo ir asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus, 

norime jus informuoti apie mums reikalingų jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

Kas tvarkys jūsų asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenis Lizingo tikslais, užtikrinant vieningą Lizingo paraiškų tvarkymo procesą, 

bendrai tvarkys:  

 UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“, įmonės kodas: 126233315, adresas: Upės g. 21, LT-

08128 Vilnius, telefono Nr. +370 5 221 9091, el. paštas: lizingas@citadele.lt, duomenų 

apsaugos pareigūno el. paštas: dap@citadele.lt; 

 SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas, bendrasis reg. Nr. 302629475, adresas: 

Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius, telefono Nr. +370 650 08888, el. paštas: 

info@citadeleleasing.lt, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: 

privacy@citadeleleasing.lt.  

SVARBU. Tvarkydami Lizingo paraiškas mes bendradarbiaujame su SIA „Citadele Leasing“ 

Lietuvos filialu ir asmens duomenis tvarkome kaip bendri duomenų valdytojai. Pasibaigus 

paraiškų tvarkymo procesui, paraiškas vertina, Lizingo pasiūlymą rengia ir Lizingo sutartį sudaro, 

taip pat tolimesnius sutartinius santykius administruoja Citadele ir SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos 

filialas, kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, kiekvienas remdamasis savo privatumo 

apsaugos taisyklėmis, su kuriomis galima susipažinti kiekvienos įmonės interneto svetainėje. 

Kokius jūsų asmens duomenis tvarkysime? 

 Jei Lizingo paraišką teikia privatus asmuo: paraiškos teikėjo vardą, pavardę, telefono numerį, 

el. pašto adresą, asmens kodą, gimimo datą, darbovietės pavadinimą, mėnesinio darbo 

užmokesčio dydį po mokesčių sumokėjimo, kitų pajamų dydį, darbo dabartinėje darbovietėje 

trukmę, informaciją apie Lizingo objektą (įskaitant kainą), pirmosios įmokos dydį, Lizingo 

laikotarpį, informaciją apie galimą laiduotoją. 

 Jei Lizingo paraišką teikia įmonės atstovas: įmonės atstovo vardą, pavardę, telefono numerį 

(jei nurodomas asmeninis), el. pašto adresą (jei nurodomas asmeninis). 

Kodėl tvarkysime jūsų asmens duomenis ir kokiu pagrindu? 

Jūsų asmens duomenų 

tvarkymo tikslas 

Jūsų asmens duomenų 

tvarkymo pagrindas 

Asmens duomenys, kurie 

bus tvarkomi 

Lizingo paraiška Citadele (įskaitant Citadele 

grupės bendrovę SIA 

„Citadele Leasing“ Lietuvos 

filialas) teisėtų  interesų 

įgyvendinimas 

Jei Lizingo paraišką teiksite 

kaip privatus asmuo: 

 Jūsų vardas, pavardė, 

telefono numeris, el. pašto 

adresas 

 Jūsų asmens kodas, 

gimimo data 

 Jūsų darbovietės 

pavadinimas, mėnesinio 

darbo užmokesčio dydis po 

mokesčių sumokėjimo, kitų 

pajamų dydis, darbo 

dabartinėje darbovietėje 

trukmė 

 Informacija apie Lizingo 
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objektą (įskaitant kainą), 

pirmosios įmokos dydis, 

Lizingo laikotarpis 

 Informacija apie galimą 

laiduotoją 

Jei Lizingo paraišką teiksite 

kaip įmonės atstovas: 

 Jūsų vardas, pavardė 

 Jūsų telefono numeris, el. 

pašto adresas, jei nurodyti 

asmeniniai 

Pretenzijų nagrinėjimas ir 

įrodymų pateikimas 

Citadele teisėtų interesų 

įgyvendinimas tuo atveju, 

jei kyla ginčų dėl Lizingo 

paraiškos pateikimo 

 Gali būti panaudoti visi 

pirma paminėti asmens 

duomenys, jei jie yra 

pateikti paraiškos proceso 

pateikimo metu 

 

Kam mes perduosime jūsų asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti Citadele grupės bendrovei SIA „Citadele Leasing“ 

Lietuvos filialas vieningo Lizingo paraiškų tvarkymo proceso metu. 

Pirmiau paminėtais tikslais jūsų asmens duomenis tvarkys tik tam įgalioti Citadele arba SIA 

„Citadele Leasing“ Lietuvos filialas darbuotojai, kurie su jumis susisieks, norėdami informuoti 

apie Lizingo paraiškos svarstymo etapą ir (arba) priimtus sprendimus.  

Kiek laiko mes saugosime jūsų asmens duomenis? 

Šiose Privatumo pastabose aprašytas Lizingo paraiškų gavimo procesas ir vieningas Lizingo 

paraiškų tvarkymo procesas nenumato jūsų asmens duomenų saugojimo. Jūsų asmens 

duomenys, kuriuos jūs mums pateiksite kartu su Lizingo paraiška, gali būti saugomi tolesnių 

Lizingo paraiškos svarstymo etapų metu – vertinant paraišką, rengiant Lizingo pasiūlymą ir 

sudarant Lizingo sutartį, taip pat administruojant tolesnius sutartinius santykius (šiuos veiksmus 

Citadele ir SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas atlieka kaip nepriklausomi duomenų valdytojai). 

Todėl su kiekvienos įmonės nustatytais asmens duomenų saugojimo terminais arba principais, 

pagal kuriuos šie terminai yra nustatomi, galima susipažinti kiekvienos įmonės privatumo 

apsaugos taisyklėse, kurias galima rasti kiekvienos įmonės interneto svetainėje. 

Kokios yra jūsų teisės tvarkant jūsų asmens duomenis? 

Kilus klausimams, susijusių su šiame Privatumo aptarime paminėtų asmens duomenų tvarkymu, 

t. y. jūsų asmens duomenų tvarkymu Lizingo paraiškų gavimo proceso metu ir vieningo Lizingo 

paraiškų tvarkymo proceso metu, galite susisiekti su Citadele el. pašto adresu info@citadele.lt, 

arba su Citadele asmens duomenų apsaugos pareigūnu el. pašto adresu: dap@citadele.lt. Visa 

informacija bus perduota atsakingam darbuotojui, kuris atsakys į jūsų klausimus. 

Tolesniais Lizingo paraiškos svarstymo etapais galima užduoti klausimų apie asmens duomenų 

tvarkymą Lizingo paraiškų gavimo proceso metu ir vieningo Lizingo paraiškų tvarkymo proceso 

metu ir SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas, pasinaudojus SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos 

filialas Privatumo politikoje nurodytais užklausų teikimo būdais. 

Atsižvelgdamos į teisės aktų reikalavimus, Citadele ir SIA „Citadele Leasing” Lietuvos filialas 

užtikrina jūsų teisę, pateikus rašytinį prašymą, gauti prieigą prie savo asmens duomenų, juos 

taisyti ar ištrinti, apriboti jų tvarkymą, pateikti pretenziją dėl jų tvarkymo, taip pat juos perkelti. 

Rašytinį prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo galima pateikti tiek Citadele, tiek SIA „Citadele 

Leasing“ Lietuvos filialas, atsižvelgiant į kiekvienos įmonės privatumo apsaugos taisyklėse 

numatytą tokio tipo užklausų nagrinėjimo tvarką. 

 

Kaip elgtis, jei įtariate, kad pažeistas jūsų privatumas? 
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Jūsų privatumo pažeidimo atveju turite teisę dėl jūsų teisės aktuose numatytų interesų apsaugos 

pateikti skundą atitinkamai Citadele, SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialui, Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai, arba pateikti ieškinį teisme.  

 

Šiame Privatumo aptarime aptariami klausimai, susiję su Lizingo paraiškų gavimo procesu 

ir vieningo Lizingo paraiškų tvarkymo procesu.  

 

Su informacija apie tolesnį asmens duomenų tvarkymą gavus Citadele ar SIA „Citadele 

Leasing“ Lietuvos filialas paslaugas galite susipažinti šiais būdais: 

 

- apie Citadele teikiamas paslaugas – Citadele interneto svetainėje esančiose Asmens 

duomenų tvarkymo principai; 

- apie SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas teikiamas paslaugas – SIA „Citadele Leasing“ 

Lietuvos filialo interneto svetainėje esančioje Privatumo politikoje. 

 

Citadele garantuoja jūsų asmens duomenų neatskleidimą ir saugumą. Jūsų asmens 

duomenis tvarkantys asmenys, laikosi galiojančių teisės aktų reikalavimų bei tvarko jūsų 

duomenis tik numatytais tikslais.  
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