PRIVATUMO TAISYKLĖS
1. Privatumas
1.1. Mes, MB “Fenikso kreditai”, juridinio asmens kodas 304200649 (toliau – Bendrovė), gerbiame
Jūsų privatumą ir esame įsipareigoję saugoti asmens duomenis, kurie mums bus pateikti kai
naudositės mūsų tinklaviete (toliau - Asmens duomenys), taip, kaip nurodyta Bendrovės
privatumo taisyklėse (toliau – Privatumo taisyklės). Šiose Privatumo taisyklėse paaiškinama
mūsų politika dėl informacijos (toliau – Informacija, įskaitant, bet ne tik, asmens duomenis),
kurią surenkame, kai naudojatės Bendrovės tvarkoma svetaine (toliau – Svetainė) ir
teikiamomis paslaugomis („Paslaugos“), kodėl mes renkame šią informaciją ir kaip ją
naudojame.
1.2. Naudodamiesi Svetaine ir jos Paslaugomis, Jūs sutinkate su bet kokiu Informacijos, kuri bus
surinkta apie Jus (įskaitant, bet ne tik, asmens duomenis), panaudojimu, kaip nustatyta šių
Privatumo taisyklių sąlygose.
1.3. Mes galime periodiškai keisti Privatumo taisykles. Bet kuriuo atveju pakeitę šias Privatumo
taisykles, mes Jums pranešime apie šiuos pakeitimus, paskelbdami pakeistas Privatumo
taisykles Svetainėje. Todėl patariame Jums nuolat peržiūrėti Privatumo taisykles.

2. Informacija asmenims
2.1. Registracijos metu Jūsų paprašys pateikti asmens duomenis, kurie taip pat apima finansinius
duomenis. Šie Jūsų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate suvesdami
savo duomenis.
2.2. Atlikus 0,01 Eur pavedimą naudotojas sutinka, kad Bendrovė turi teisę: asmens tapatybę
patvirtinus iš asmeninės naudotojo sąskaitos, asmens duomenis perduoti potencialiam kredito
davėjui (toliau – Kredito davėjas).
2.3. Be informacijos, kuri pateikta registracijos metu, Bendrovė gali tiesiogiai arba netiesiogiai, arba
per grupės narį ar trečiąją šalį rinkti papildomą informaciją, susijusią su naudotojo, kuris nori
gauti vartojimo kreditą, kreditingumu. Šiose taisyklėse net ši informacija bus apibrėžta kaip
„Asmens duomenys“. Bendrovės partnerių (toliau – Partneris), Kredito davėjų ir tarpininkų
sąrašas skelbiamas 2.4. punkte esančioje nuorodoje.
2.4. Bendrovės Partnerių, Kredito davėjų ir tarpininkų sąrašas.
2.5. Be to, Bendrovė rinks informaciją apie Svetainės naudotojo geografinę vietovę ir informaciją
apie jo naršymo Svetainėje įpročius, komunikaciją, skirtą tyrimams, sprendimų priėmimui ir
naudotojo galimybių gerinimui.
2.6. Kad atsakytumėme į Jūsų užklausas el. paštu, apie Jus renkame šią informaciją: vardą, pavardę,
temą ir Jūsų užklausos tekstą. Šie Jūsų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kurį
išreiškiate pateikdami duomenis kartu su savo užklausa.
2.7. Jūs atsakote už tai, kad Jūsų pateikti asmens duomenys ir kita informacija būtų teisinga ir tiksli.
Paaiškiname, kad neteisingos informacijos pateikimas yra baudžiamasis nusižengimas ir kad
tokiam elgesiui greičiausiai bus taikomos sankcijos.
2.8. Bendrovė įsipareigoja, kad visa informacija apie naudotojus būtų tvarkoma ir apsaugota
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duomenų bazėje, ir laikoma ne ilgiau nei 10 metų pagal pradėtą taikyti Bendrąjį duomenų
apsaugos reglamentą įmonėms, įstaigoms ir kitoms organizacijoms.
2.9. Jūs turite teisę bet kuriuo metu gauti savo pateiktą informaciją, ją ištaisyti, panaikinti ar
paprieštarauti informacijos tvarkymui.
Galite atnaujinti savo asmens duomenis savarankiškai, susisiekdami su mumis vienu iš šių būdų:
2.10.1. išsiųsdami el. laišką administracijai (adresas: privacy@phxcredits.com) ir (arba) 2.10.2.
pateikdami rašytinį prašymą MB „Fenikso kreditai “adresu Pulko g. 2-218, LT-08221 Vilnius, jei:
2.10.3 norite užtikrinti savo asmens duomenų, kuriuos surinko Bendrovė, tikslumą ir (arba)
2.10.4. pageidautumėte atnaujinti informaciją, ir (arba) 2.10.5. turite nusiskundimų dėl asmens
duomenų naudojimo, ir (arba) 2.10.6. norite, kad Bendrovė pašalintų informaciją. Jei gausime
prašymą, mes:
2.10.7. atnaujinsime ir ištaisysime duomenis pagal Jūsų pateiktą informaciją, patikrinę šiuos
duomenis pagal mūsų reikalavimus, arba 2.10.8. nustatysime visa informaciją, kuri nebus
naudojama rinkodarai. Siekiant išvengti abejonių, šiose Privatumo taisyklėse mums neužkertamas
kelias įrašyti Jūsų asmens duomenis (įskaitant informaciją, kurią prašote atnaujinti), jei mes
turime teisę tai padaryti pagal įstatymą.
Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi, gauti savo asmens duomenis
susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų
perkeliamumą), atšaukti savo sutikimą, kai tai yra duomenų tvarkymo pagrindas. Jeigu manote,
kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant reikalavimus, Jūs galite pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

3. Informacijos naudojimas
3.1. Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi Bendrovės duomenų bazėje (toliau – Saugykla).
3.2. Duomenų bazėje esanti informacija bus naudojama tuo tikslu, kuriuo ji buvo įsteigta, ir pagal
Privatumo taisykles arba įstatymų nuostatas ir toliau nurodytais tikslais.
3.3. Mes naudojame apie Jus surinktus asmens duomenis tam, kad rastume Jums potencialius Kredito
davėjus, taip pat teiktume rekomendaciją savo kitų Partnerių kurių sąrašas yra 2.4. punkte. Taip
pat teiktume pagalbą naudotojams, imtumėmės reikiamų saugos priemonių, atliktume
patikrinimą pagal 2.2. punkte numatytą tvarką, įgyvendintumėme tam tikrus verslo tikslus, ir
visais kitais tikslais, susijusiais su Paslaugų veikimu.
3.4. Galite bet kuriuo laiku raštu pareikalauti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų pašalinti
iš duomenų bazės, atsiųsdami el. laišką administracijai (adresas: privacy@phxcredits.com).
Siekiant išvengti abejonių, tai, kas nurodyta prieš tai, netrukdo mums laikyti Jūsų asmens
duomenis, kuriuos mes privalome laikyti pagal įstatymą.

4. Slapukai
4.1. Slapukai – tai asmeninio kompiuterio standžiajame diske esantys failai, kurie leidžia naudotojui
rinkti informaciją apie naudotojo pirmenybes internete ir jo naudojimo įpročius, pavyzdžiui,
svetainių adresus, interesus ir pan. Galime naudoti failus „Slapukai“, kurie mums leis suderinti
Svetainės turinį ir siūlomas paslaugas su naudotojų pirmenybėmis ir pagerinti naudojimąsi
tinklaviete.
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4.2. Jei nenorite, kad ši Informacija būtų renkama naudojant failus „Slapukai“, galite pakeisti
nuostatas savo naršyklėje, pašalinti iš jos failus „Slapukai“, kad nebūtų sudarinėjami failai
„Slapukai“, arba sukurti parinktį, kad atskleidus kokį nors failą „Slapukai“, Jums bus pateikta
parinktis priimti arba atsisakyti to failo kūrimo ženklo. Pasirinkus nepriimti failų „Slapukai“ ir
(arba) atsisakyti priimti failus „Slapukai“, negalėsite pasinaudoti kai kuriomis mūsų
funkcijomis. Naršydami šioje tinklavietėje, Jūs sutinkate su tokiu slapukų naudojimu, koks čia
aprašytas.
5. Duomenų saugumas
5.1. Mums svarbu apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Mes suprantame saugumo svarbą ir metodus,
kurių reikia informacijai apsaugoti. Imamės reikiamų priemonių apsaugoti nuo informacijos,
kurią surinkome iš Jūsų, praradimo, piktnaudžiavimo ja ar jos pakeitimo.
5.2. Turėtumėte žinoti, kad naršant tinkle iškyla daug tokių pavojų, kaip patvirtinimo duomenų
vagystė (duomenų vagystė), nekoduotos informacijos atskleidimas, užkrėtimas virusais ir
slaptas bendravimo kompiuteriu pasiklausymas.
5.3. Naudojant kompiuterį be antivirusinės programos ir neatnaujinant sistemos, gali iškilti pavojus,
kad atsiras virusų ir šnipinėjimo programų, kurios gali užrašyti Jūsų veiksmus kompiuteryje arba
sutrikdyti Jūsų veiklą. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų sistema ir apsauga nuo virusų būtų
atnaujinta.
5.4. Saugokitės netikrų el. laiškų. Netikri el. laiškai – tai pranešimai, kurie atrodo tarsi būtų atsiųsti
mūsų. Paprastai šiuose pranešimuose būna nuoroda į puslapį, kuriame Jūsų prašoma įvesti savo
patvirtinimo duomenis dėl įvairių priežasčių. Taip bandoma neteisėtai gauti gavėjo asmens
duomenis, kad būtų galima prisijungti prie jo sąskaitų. Neturėtumėte nurodyti savo patvirtinimo
duomenų
Atkreipkite dėmesį, kad mes niekada nesiunčiame savo klientams el. laiškų, kuriuose
prašome jų atnaujinti savo asmens duomenis, todėl niekada nevykdykite prašymo
atnaujinti savo informaciją per nuorodą, kurią jums atsiuntė el. laišku.
6. Duomenų saugojimo terminas
6.1. Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje
nurodytais tikslais.
6.2. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo paraiškos užpildymo dienos.
7. Duomenų nepateikimo pasekmės
7.1. Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų
pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams
įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, mums gali nepavykti įgyvendinti
išvardytų tikslų.
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8. Informacijos perdavimas už Lietuvos jurisdikcijos ribų
Mes galime perduoti informaciją už Lietuvos ir (arba) Europos Sąjungos jurisdikcijos ribų. Gali
būti, kad informacijos saugumo ir privatumo apsaugos įstatymai jurisdikcijoje, kuriai bus
perduodama informacija, nebus to paties lygio, kaip Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Jei bus
vykdomas toks perdavimas, imsimės veiksmų užtikrinti panašų asmens duomenų apsaugos lygį.
9. Nuorodos į kitas svetaines
Galite rasti tinklavietės nuorodų į įvairias interneto svetaines (toliau – Nuorodos), kurių mes
netvarkome (toliau - Įvairios svetainės) ir kurių privatumo taisyklės skiriasi. Nors mes siekiame
prijungti tik savo patikimas svetaines, mes neatsakome už privatumo taisykles ar informacijos
saugumo ir apsaugos sistemas, taikomas Įvairiose svetainėse, ir mes neatsakome už skirtingose
svetainėse ir (arba) trečiųjų šalių, kurioms netaikomos šios Privatumo taisyklės, surinktą
informaciją. Mes taip pat neprisiimame jokios atsakomybės už įvairių svetainių ir (arba) tokių
trečiųjų šalių taisykles (įskaitant Privatumo taisykles), praktikas, veiksmus ar neveikimą.
Patariame Jums patikrinti šių svetainių naudojimo sąlygas ir privatumo taisykles.

10. Atsisakymas
Mes neatsakome už įvykius, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti. Mes negalime garantuoti,
kad nebus veikimo klaidų apsaugant Jūsų asmens duomenis. Be to, mes taip pat neatsakome už
jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant Jūsų asmens
duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių
prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti.

11. Informacija kontaktams
Visais klausimais dėl Privatumo taisyklių galite kreiptis:
MB „Fenikso kreditai“
Pulko g. 2-218, LT-08221, Vilnius
Tel. +37068822289
El. Pastas: privacy@phxcredits.com
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