
     PRAŠYMAS 
  

 
(data, vieta) 

 
RATO kredito unijos  
Valdybai  
 
 
Remiantis _____________________________________________________________________ 

                  (Juridinio asmens pavadinimas ir valdymo organo, priėmusio sprendimą įstoti į kredito uniją, 
pavadinimas) 

 
20   ___  m. ___________________ mėn. ____ d. sprendimu Nr. ____________  prašome priimti  
 
klientu/asocijuotu nariu į RATO kredito uniją, kodas 112043124.  

 
Pasižadame laikytis kredito unijos įstatų, vykdyti kredito unijos nario pareigas ir sąžiningai 
naudotis nario teisėmis bei atsakyti pagal kredito unijos prievoles savo pajumi. Sutinkame, kad 
šis prašymas būtų saugomas kredito unijoje.  
  
 
Informacija apie juridinį asmenį: 
 
Buveinės adresas 
 
Telefono numeris 
 
Elektroninio pašto adresas 
 
Įmonės kodas 
 
Registracijos data 
 
JA vadovo pareigos, vardas, pavardė 
 
Atstovauti kredito unijoje įgalioto asmens 
pareigos, vardas, pavardė, asmens 
kodas 
 
  
 
  
                               _______________             ________________________________________  
A.V.     (parašas)                       (vadovo/įgalioto asmens vardas, pavardė)     



 

 

Maloniai prašome Jūsų sutikimo leisti reguliariai Jus informuoti apie mūsų teikiamas paslaugas/ 
akcijas/ypatingus pasiūlymus/nuolaidas ir pakviesti į mūsų organizuojamus renginius. Jei tokio pobūdžio 
informacija Jums yra aktuali, mums reikalingas Jūsų sutikimas, kad galėtume ir toliau bendradarbiauti bei 
dalintis aktualia informacija ir naujienomis. 

 

Prašome pasirinkti ar norėtumėte gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus iš RATO kredito unijos: 

 

 TAIP, aš norėčiau gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu. 

 TAIP, aš norėčiau gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus sms žinute. 

 TAIP, aš norėčiau gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus per internetinė bankininkystę. 

 TAIP, aš norėčiau gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus visais aukščiau išvardintais būdais. 

 NE, nebenoriu gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų. 
 

Galite bet kada atšaukti mums duotus sutikimus, atsiųsdamas mums laišką el. pašto adresu 
privacy@rato.lt arba telefonu (8 5) 265 03 04. 

 

Išsamiau apie duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais bei privatumą galite pasiskaityti žemiau: 

Duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslas – tiesioginė rinkodara, o tvarkymo pagrindas – Jūsų 
sutikimas dėl tokio Asmens duomenų tvarkymo. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome šiuos Jūsų 
Asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, adresas. Tvarkomus Asmens 
duomenis saugosime 5 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos. Tvarkomi Asmens duomenys nebus 
teikiami trečiosioms šalims, tačiau jų tvarkymui galime pasitelkti duomenų tvarkytojus – tiesioginės 
rinkodaros paslaugas mums teikiančias bendroves. Su teisės aktų numatytomis išimtimis, Jūs turite teisę 
prašyti, kad leistumėme susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis ir juos ištaisytume arba ištrintume, arba 
apribotume duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į 
duomenų perkeliamumą.  

 

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome pažeisdami teisės aktų reikalavimus, turite teisę 
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kitai kompetentingai priežiūros institucijai.  

 

 

 

__________________    _________________________________________   ____________  
            (parašas)               (vadovo/įgalioto asmens vardas, pavardė)                       (data)  
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