
 
INFORMACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 
UAB „SANISTAL“, juridinio asmens kodas 111802839, buveinės adresas: Raudondvario pl. 129B, 
Kaunas, Lietuva (toliau – Sanistal), įgyvendindama teisės aktų reikalavimus bei turėdama teisėtą interesą, 
su tikslu tinkamai ir visapusiškai įvertinti Jūsų galimybes vykdyti sutartimis prisiimtus įsipareigojimus bei 
valdyti galimus įsiskolinimus, sudaryti su Jumis ir vykdyti sutartis ar Jums siekiant kitų asmenų prievolių 
Sanistal naudai užtikrinimo, turi teisę kreiptis į žemiau nurodytus asmenis ir gauti iš jų žemiau nurodytus 
duomenis bei juos aukščiau nurodytais tikslais tvarkyti:  

(1) iš Gyventojų registro tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos: asmens kodas, vardas, pavardė, 
deklaruota gyvenamoji vieta (valstybė);  

(2) iš VĮ „Registrų centras”: nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto objekto vertė, objekto 
rūšis, registracijos numeris, registracijos adresas, daiktinių teisių suvaržymai ir apribojimai, 
nuosavybės teise priklausančio (pilnai ar dalinai) juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, 
buveinės adresas, juridinio asmens kodas, juridinio asmens įregistravimo data, juridinio asmens 
kapitalas ir akcijos, juridinio asmens veiklos tikslai ir rūšys, juridinio asmens organai, įmonės 
teisinis statusas;  

(3) iš kredito duomenis renkančių bendrovių (Credit info. Credit refom, Okredo ar kt.) duomenys, 
esantys šios įmonės valdomose duomenų bazėse;  

(4) iš Centrinės hipotekos įstaigos: nuosavybės teise priklausantis areštuotas turtas, turto arešto akto 
įregistravimo, išregistravimo data, asmuo, kurio reikalavimams įvykdyti areštuojamas turtas 
(kreditorius), turto arešto būdas. 

 
Sanistal turi teisę pasinaudoti turimomis teisėmis surinkti bei tvarkyti asmens duomenis tik tuo atveju, 
jeigu ji siekia tai atlikti aukščiau nurodytais tikslais, ir tik tuo atveju, jeigu Jūs kreipiatės į Sanistal tikslu 
gauti paslaugas ir/ar įsigyti prekių ir/arba gauti kitokios naudos ir/ar esate neįvykdęs Sanistal atžvilgiu 
įsipareigojimų pagal sutartis. 

 
 

Sanistal atliekamo Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento (toliau – BDAR) 6 str. 1 d. b punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios 
šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant 
sutartį). 

 
 

Plačiau apie Sanistal atliekamą asmens duomenų tvarkymą galėtumėte pasiskaityti Sanistal Privatumo 
politikoje, esančioje internetiniu adresu: www.sanistal.lt arbe kreipiantis el. paštu: info@sanistal.lt 

 
 

PATVIRTINU, kad Sanistal mane tinkamai ir visapusiškai supažindino su mano asmens duomenų 
tvarkymo tikslu, galimomis pasekmėmis, mano teisėmis  bei kita reikšminga informacija.  

 
 

Data: __________ 
 
 
_____________________________________ 
Kliento vardas, pavardė, asmens kodas, parašas 


