
 
PRANEŠIMAS  

APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 
 
 

 
1. Scania Finans AB Lietuvos Filialas , juridinio asmens kodas 302554624, registruotas buveinės adresas 
Lentvario g. 14B, LT-02300 Vilnius, el. pašto adresas: finans@scania.lt, tel. + 370 5 260 30 33 lizingo sutarčių 
sudarymo tikslu tvarko tokius Jūsų lizingo paraiškose pateiktus asmens duomenis: vardus, pavardes, asmens 
kodus, informaciją apie akcininkui tenkančio kapitalo dalį, duomenis apie akcininkų rezidavimo valstybes, 
telefonų numerius, elektroninio pašto adresus, taip pat kitą asmens duomenis sudarančią informaciją. 
 
2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra laikomas Jūsų ketinimas su Scania Finans AB Lietuvos 
Filialu sudaryti lizingo sutartį. Lizingo sutarties sudarymo atveju, tokia sutartis yra laikoma tolesniu asmens 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu, jeigu tam nėra kitų teisinių pagrindų. Tolesniam asmens duomenų 
tvarkymui Scania Finans AB Lietuvos Filialas taiko Scania Finans AB asmens duomenų tvarkymo taisykles, 
kurias galite rasti internetiniu adresu: https://www.scania.com/lt/lt/home/products-and-services/finance-and-
insurance/Bendrosios_sutarciu_salygos.html - skiltyje „Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo“. 
 
3. Scania Finans AB Lietuvos Filialas tiek, kiek reikia aukščiau nurodytam tikslui pasiekti, gali pasitelkti 
duomenų tvarkytojus, įskaitant, bet neapsiribojant Scania Lietuva, UAB, o taip pat asmens duomenis perduoti 
tretiesiems asmenims (asmens duomenų gavėjams), kurie yra nurodyti lizingo paraiškoje. 
 
4. Scania Finans AB Lietuvos Filialas informuoja, jog Jūs turite teisę: 

• susipažinti su pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi,  
• prašyti ištaisyti netikslius bei papildyti neišsamius asmens duomenis,  
• reikalauti, kad Bendrovė nedelsiant ištrintų pateiktus asmens duomenis arba apribotų tokių duomenų 

tvarkymo veiksmus, 
• gauti asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turiu teisę 

persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, 
• dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens 

duomenys būtų tvarkomi. 
 

5. Scania Finans AB Lietuvos Filialas Jūsų pateiktus asmens duomenys saugos tol, kol duomenys bus 
reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, ir tiek laiko, kiek reglamentuoja kiti įstatymai, pavyzdžiui, 
apskaitos įstatymai, mokesčių teisės aktai, pinigų plovimo prevencijos direktyvos ir kt.  
 
6. Scania Finans AB Lietuvos Filialui netinkamai tvarkant asmens duomenis, Jūs turite teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos - www.ada.lt). 
 


