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ESTO UAB 

PRIVATUMO POLITIKA 

 

1. Vartotojo asmens duomenų tvarkymą nustato 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės 

aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą, ši 

Privatumo politika. 

2. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, užtikrina kiekvieno 

asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, griežtai 

laikosi nurodytų teisės kitų, taip pat šių principų: teisėtumo, 

sąžiningumo ir skaidrumo; tikslo apribojimo; duomenų kiekio 

mažinimo; tikslumo; saugojimo trukmės apribojimo; 

vientisumo ir konfidencialumo; atskaitomybės. 

3. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „ESTO“, registracijos 

kodas 305219905, adresas: Lvivo g 25, Vilnius, Lietuva. UAB 

„ESTO“, priklauso ,,ESTO Holdings” OÜ įmonių grupei, kuriai 

taip pat, priklauso ESTO LV AS ir ESTO AS. 

4. Norėdami susisiekti su UAB „ESTO“ duomenų apsaugos 

pareigūnu, išsiųskite el. laišką adresu 

christopher.partel@esto.ee arba pašto adresu: UAB „ESTO“, 

Lvivo g. 25, Vilnius, Lietuva. UAB „ESTO“ (toliau – ESTO) 

tvarkys toliau nurodomų kategorijų asmens duomenis, toliau 

nurodytais tikslais. 

5. ESTO įgyvendiname tinkamas organizacines, fizines ir 

informacinių technologijų priemones, kad užtikrintume jūsų 

duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neautorizuoto duomenų 

tvarkymo, atskleidimo ar sunaikinimo. ESTO prašo, kad 

Duomenų tvarkytojai taip pat taikytų tinkamas ir pagrįstas 

konfidencialumo bei duomenų saugumo priemones. 

6. Priklausomai nuo paslaugų, kurios yra teikiamos, tvarkome, 

šių kategorijų klientų (vartotojų) asmens duomenis: 

a. asmens identifikavimo duomenys: vardas, pavardė, 

gyvenamoji vieta (adresas), asmens kodas ir kiti asmenį 

identifikuojantys duomenys. Taip pat, 

 

 

 

 

PRIVACY POLICY 

 

1. The processing of consumer personal data was established in 

accordance with 27 April 2016 Regulation (EU) 2016/679  

(General Data Protection Regulation) and data protection law 

of LT, other legal acts governing the collection of data, and 

this Privacy Policy. 

2. When processing personal data, the company shall ensure the 

right to privacy of every person and shall strictly observe the 

specified rights of others, as well as the following principles: 

Processed in a lawful, fair, and transparent manner; 

Collected only for specific, explicit, and limited purposes; 

Adequate, relevant, and not excessive; Accurate and kept up 

to date where necessary; Kept for no longer than necessary; 

Handled with appropriate security and confidentiality. 

3. The controller of personal data is UAB ESTO, registration code 

305219905, address: Lvivo str. 25, Vilnius, Lithuania. UAB 

ESTO belongs to the ESTO Holdings OÜ group of companies, 

which also owns ESTO LV AS and ESTO AS. 

4. To contact the Data Protection Officer of ESTO UAB, send an 

e-mail to christopher.partel@esto.ee or mail: UAB ESTO, 

Lvivo str. 25, Vilnius, Lithuania. UAB ESTO (hereinafter - 

ESTO) will process the following categories of personal data 

for the following purposes. 

5. ESTO implements appropriate organizational, physical and 

information technology measures to ensure the protection of 

your data against unintentional or unauthorized processing, 

disclosure or destruction of data. ESTO requests that Data 

Controllers also apply appropriate and reasonable measures 

of confidentiality and Data Security. 

6. Depending on the services we provide to the client, we 

process the following categories of personal data of the 

clients (consumers): 

a. personal identification data: name, surname, place of 

residence (address), personal identification code and 

other personal identification data. Also, 

 

 

 

 

mailto:christopher.partel@esto.ee


 

 

 
 

Įmonės kodas: 305219905 

 

 www.esto.eu/lt 

Lvivo g. 25, Vilnius 09320, Lithuania 

Telefonas: +370 524 09 988 

info@estopay.lt 

 

ESTO UAB 

teisėtų atstovų (veikiančių pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais) 

duomenys, įgaliojimų duomenys; informacija, ar esate 

politiškai pažeidžiamas asmuo bei ar esate įtrauktas į sankcijų 

sąrašus arba susijęs su asmenimis, įtrauktais į sankcijų sąrašus, 

kita neigiama informacija, rezidavimo vieta; 

b. kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, 

gyvenamasis adresas, telefono numeris, kt.; 

c. duomenys apie asmeninį gyvenimą (šeimą): šeiminė padėtis, 

nepilnamečių vaikų skaičius, sutuoktinio asmens tapatybės 

duomenys, išlaikytinių skaičius; 

d. informacija apie pajamas, išlaidas, finansinius įsipareigojimus 

bei profesinę veiklą: mėnesinis darbo užmokestis, darbo 

santykių trukmė, darbdavio duomenys, įdarbinimai, atleidimai; 

gautos ir paskirtos socialinės išmokos, kitos pajamos, pajamų 

šaltiniai; vertimosi ūkine ir individualia veikla duomenys; jūsų 

išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, įskaitant įsipareigojimu 

finansų įstaigoms; jūsų profesinė veikla, užimamos pareigos; 

informacija apie ketinamus turėti įsipareigojimų ar pajamų 

pokyčius. Informacija apie pajamas gali būti tvarkoma 

papildomai gavus reikiamus banko ar kitos įstaigos išrašus, 

įrodančius pakankamas pajamas (kitus finansinius duomenis) 

bei pateikiant ESTO reikiamą informaciją naudojantis įmonės 

kontaktiniais duomenimis, todėl bus tvarkoma kliento 

kontaktinė informacija, patvirtinanti dalyvaujančio fizinio 

asmens tapatybę, kad būtų pagal teisės aktus imtasi veiksmų 

siekiant sudaryti sutartį su ESTO. 

e. kiti finansiniai ir ekonominiai duomenys:  

i. finansinių sandorių rūšys, įsipareigojimų sumos, sandorių 

vykdymo periodas ir įvykdymo terminas, įsipareigojimų 

vykdymo istorija, kredito reitingas; 

ii. duomenys apie pradelstus įsipareigojimus ir skolas finansų 

įstaigoms, jų dydis ir terminas; 

iii. specialiųjų kategorijų duomenys: duomenys apie tai, ar 

jums nėra taikomi apribojimai prisiimti finansinius 

įsipareigojimus, galimai duomenys apie jūsų veiksnumą; 

iv. duomenys, būtini paslaugų teikimui: pateiktos paraiškos 

sudaryti konkretų sandorį prašomi duomenys (minėti, kaip 

priskirti kitos kategorijos duomenims), sandorių sudarymo 

vieta ir būdas, sandorių vykdymo ar nevykdymo istorija; 

atsiskaitymo operacijos ir mokėjimo nurodymuose 

pateikiama informacija, banko sąskaitos numeris kredito 

įstaigoje; 

details of legal representatives (acting by proxy or otherwise), 

details of proxies; information on whether you are a politically 

exposed person and whether you are on the sanctions list or in 

connection with the persons on the sanctions lists, other 

negative information, the place of residence. 

b. contact details - e-mail address, residential address, telephone 

number, etc. 

c. Data on personal life (family) - marital status, number of minor 

children, identity of the spouse, number of dependents. 

d. Information on income, expenses, financial obligations and 

professional activities - monthly salary, duration of 

employment, employer data, employment, redundancies; 

received and granted social benefits, other income, sources of 

income; data on economic and individual activities; your 

expenses and financial liabilities, including liabilities to 

financial institutions; your professional activities, positions 

held; information about expected changes in liabilities or 

income. Information on income can be processed by 

additionally receiving necessary bank or other institution 

statements that provide evidence of sufficient income (and 

other financial data) and providing to ESTO the necessary 

information by using the company contact details, therefore 

the client's contact information will be processed to validate 

the identity of the natural person involved in order to make 

legally necessary steps in the conclusion of an agreement with 

ESTO. 

e. Other financial and economic data: 

i. types of financial transactions, amounts of liabilities, period 

and term of execution of transactions, history of fulfillment 

of obligations, credit rating; 

ii. data on overdue liabilities and debts to financial institutions, 

and other legal or natural persons: their amount and term; 

iii. Data for special categories: data on whether you are not 

subject to any restrictions on making financial commitments; 

iv. Data necessary for the provision of services: data requested 

in the application for concluding a specific transaction 

(mentioned how to classify other categories of data), place 

and method of concluding transactions, history of execution 

or non-execution of transactions; information provided in the 

settlement transaction and payment orders, bank account 

number with the credit institution; 
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f. bendravimo istorija: klientui išsiųsti pranešimai ir 

pasiūlymai; informacija iš kliento laiškų, kliento prašymai 

ar skundai; telefoninių pokalbių įrašai (klientui pasirinkus 

kreiptis telefonu), bendravimo kitomis nuotolinėmis 

priemonėmis metu gauti duomenys; 

g. naudojimosi internetu metu gauti duomenys: duomenys, 

susiję su mūsų interneto svetainės lankytojais; prisijungimo 

prie Klientų savitarnos, įskaitant duomenis apie tai, kada ir 

iš kur buvo prisijungta; sisteminiuose ir techniniuose 

įrašuose išsaugoti duomenys apie kliento veiklą Klientų 

savitarnoje; jūsų nustatymai; mūsų reklamos internete 

peržiūrų duomenys; duomenys, surinkti naudojant slapukus 

ir panašias technologijas; IP (interneto protokolo) adresas, 

naudojama naršyklė, interneto svetainė, iš kurios klientas 

pateko į ESTO interneto svetainę; naudojamas įrenginys; 

h. duomenys susiję su tiesiogine rinkodara: duomenys apie 

sutikimą ar nesutikimą gauti mūsų paslaugų pasiūlymus, 

informaciją apie naujas paslaugas, duomenys, susiję su 

konkursų ar kitų rinkodaros kampanijų eiga ir dalyvavimu 

jose; 

i. kiti duomenys, gali būti renkami tik remiantis kliento 

atskiru sutikimu, aiškiai juos apibrėžiant sutikime, arba 

tvarkomi ESTO teisėto intereso pagrindu teikiant jums 

paslaugas. 

VARTOTOJŲ DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI 

PAGRINDAI 

7. Pagrindinai duomenis ESTO tvarko, siekiant užmegsti 

santykius su klientais, tinkamai vykdyti sutartis, jas 

nutraukti, siekdami laikytis teisės aktų reikalavimų susijusių 

su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos 

klausimais, įskaitant Pažink savo klientą principo 

įgyvendinimą. Taip pat, siekiant laikytis teisės aktų, 

reikalavimų būtinų atlikti jūsų ir esant teisiniam pagrindui 

jūsų sutuoktinio (-ės) kreditingumo vertinimui; siekdami 

gerinti savo paslaugų kokybę. Toliau, bus detalizuojama 

kokiu tikslu ir kokiu teisinių pagrindu operuojama jūsų 

asmens duomenimis. 

 

 

 

 

 

f. Communication history: messages and suggestions sent to 

you; information from your letters, your requests or 

complaints; records of telephone conversations (if the 

customer chooses to contact us by telephone), when you 

call us or answer our calls and other related information 

(date and time of the beginning and end of the call, 

duration, telephone number of the caller or the recipient of 

the call); data obtained during communication by other 

remote means; 

g. Data obtained during the use of the Internet: data related 

to visitors to our website; connection to the Customer Self-

Service, including data on when and from where the 

connection was made; system and technical records of your 

activities in the Customer Self-Service; your settings; View 

data for our online advertising data collected using cookies 

and similar technologies; IP (Internet Protocol) address used 

by the browser, the website from which you accessed our 

website; the device used; 

h. Data related to direct marketing - data on the consent or 

refusal to receive offers of our services, information on new 

services, data related to the course and participation in 

competitions or other marketing campaigns; 

i. Other data may only be collected with your express 

consent, explicitly defined in the consent, or processed in 

the interest of ESTO in the provision of services to you. 

 

OBJECTIVES AND LEGAL BASIS OF DATA PROCESSING OF 

CONSUMERS 

7. We process your data primarily to establish relationships 

with customers, properly execute contracts and terminate 

them in order to comply with legal requirements related to 

the prevention of money laundering and terrorist financing, 

including the implementation of the Know Your Customer 

principle, legal basis for assessing the creditworthiness of 

your spouse, as well as to improve the quality of your 

services. Next, the purpose and legal basis of the processing 

of your personal data will be detailed. 
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Tikslas, kuriuo tvarkomi jūsų duomenys Jūsų duomenų tvarkymo teisinis 

pagrindas (-ai) 

Siekiant priimti sprendimą ar teikti 
klientui paslaugas. Nusprendus teikti, 
siekiant priimti sprendimą kokiomis 
sąlygos paslaugos gali būti teikiamos 

Sutarties vykdymas arba ikisutartinių 
priemonių įgyvendinimas arba teisinės 
prievolės vykdymas. 

Palaikyti kokybišką paslaugų teikimą ir 
teikti pagalbą klientui, jam iškilusiais 
klausimais 

Sutarties vykdymas arba ikisutartinių 
priemonių įgyvendinimas arba teisinės 
prievolės vykdymas. 

Siekiant įgyvendinti atsakingo 
skolinimosi principą, t. y. įvertinti jūsų 

(ir jūsų sutuoktinio (-ės)) mokumą 
(kreditingumą) bei atlikti rizikos 
vertinimą  

Sutarties vykdymas arba ikisutartinių 
priemonių įgyvendinimas bei vartojimo 

kredito davėjui taikomos teisinės 
prievolės vykdymas 

Tikrinimas ar asmuo nėra pateikęs 
prašymo jam uždrausti suteikti 

vartojimo kreditą 

Vartojimo kredito davėjui taikomos 
teisinės prievolės vykdymas 

Nustatyti kliento ir jei yra kliento 
atstovo, sutuoktinio (-ės) tapatybę 
prieš pradedant dirbti su Klientu ir (ar) 
jau pradėjus su juo dirbti, kad būtų 
užtikrinamas „Pažink savo klientą“ 

principo įgyvendinimas, įskaitant ar 
klientas yra politiškai pažeidžiamas (-i) 
asmuo (-ys), ar klientui yra taikomos 
sankcijos. 

Sutarties vykdymas arba ikisutartinių 
priemonių įgyvendinimas bei vartojimo 
kredito davėjui taikomos teisinės 
prievolės vykdymas 

Tinkamai įvykdyti sutartį ir apsisaugoti 

nuo sukčiavimo, taip pat, valdyti skolų 
išieškojimą.  

Sutarties vykdymas arba ikisutartinių 

priemonių įgyvendinimas. Vartojimo 
kredito davėjui taikomos teisinės 
prievolės vykdymas. Teisėtas ESTO 
interesas. 

Užkirsti kelią pinigų plovimui ir 

teroristų finansavimui bei vykdyti 
įsipareigojimus, kylančius iš 
galiojančios tarptautinės ir 
nacionalinės teisės bei Lietuvos 
Respublikos sudarytų ir ratifikuotų 

tarptautinių sutarčių. 

Vartojimo kredito davėjui taikomos 

teisinės prievolės vykdymas. 

Tikrinti ir, jei reikia, ištaisyti ar 
atnaujinti Kliento duomenis 
naudojantis išoriniais ir vidiniais 
šaltiniais, taip pat prašyti kliento 
atnaujinti savo duomenis 

Sutarties vykdymas arba ikisutartinių 
priemonių įgyvendinimas bei vartojimo 
kredito davėjui taikomos teisinės 
prievolės vykdymas 

Siųsti reklamas ir pasiūlymus, įskaitant 
asmeninius ESTO partnerių produktų ir 
paslaugų pasiūlymus. 

Kliento sutikimas 

Geriau suprasti Klientų lūkesčius (pvz., 
apsilankymų interneto svetainėje 

analizė, klientų apklausos ir kt.). 

Kliento sutikimas 

Atlikti statistinius klientų grupių, 
produktų, paslaugų ir kt. rinkos dalių 
tyrimus bei analizes, teikti ataskaitas ir 
vykdyti rizikos valdymą. 

ESTO teisėtas interesas tobulinti savo 
Paslaugas, vartotojo patirtį, kurti 
naujas Paslaugas, valdyti riziką ar 
vykdyti teisines prievoles. 

Užklausų į duomenų bazes atlikimas, 
siekiant įvertinti kliento, jo 
sutuoktinio (-ės) mokumą 
(kreditingumą) ir įsiskolinimus  

Sutarties vykdymas arba ikisutartinių 
priemonių įgyvendinimas arba teisinės 
prievolės vykdymas. Bei vartojimo 
kredito davėjui taikomos teisinės 
prievolės vykdymas. 

 

 

 

 

 

 

 

The purpose for which your data is 

processed 

Legal basis (s) for the processing of your 

data 

To make a decision or provide services to 
a customer. When deciding to provide, 
decide on the conditions under which the 
service may be provided. 

Processing is necessary for the 
performance of a contract or in order to 
take steps at the request of the data 
subject prior to entering into a contract 

To ensure the provision of quality 
services and assist the customer in 
matters that arise. 

Processing is necessary for the 
performance of a contract or in order to 
take steps at the request of the data 
subject prior to entering into a contract 

In order to implement the principle of 

responsible borrowing, assess your (and 
your spouse's) solvency and carry out a 
risk assessment 

Processing is necessary for the 

performance of a contract or in order to 
take steps at the request of the data 
subject prior to entering into a contract. 
And legal obligation to which the 
controller is subject 

Checking whether the person has not 
applied for a ban on granting consumer 
credit 

Legal obligation to which the controller is 
subject 

Identify the client and, if there is a 
client's representative, the spouse 
before and/or after dealing with the 

Client to ensure the implementation of 
the "Know Your Client" principle, 
including whether the client is the 
politically vulnerable person (s) or/and 
whether the customer is subject to 

financial sanctions. 

Processing is necessary for the 
performance of a contract or in order to 
take steps at the request of the data 

subject prior to entering into a contract. 
And legal obligation to which the 
controller is subject 

Properly execute the contract and 
protect against fraud, as well as manage 
debt collection. 

Processing is necessary for the 
performance of a contract or in order to 
take steps at the request of the data 
subject prior to entering into a contract. 

And legal obligation to which the 
controller is subject. Legitimate interest 
of ESTO. 

Prevent money laundering and terrorist 
financing and fulfil the obligations arising 

from the international agreement, 
national law and the Republic of 
Lithuania and ratified international 
treaties. 

Legal obligation to which the controller is 
subject. 

Check and, if necessary, correct or 
update the Customer's data using 

external and internal sources as well as 
request client to update their data. 

Processing is necessary for the 
performance of a contract or in order to 

take steps at the request of the data 
subject prior to entering into a contract. 
And legal obligation to which the 
controller is subject 

Send ads and offers, including our 

personal offerings of partner products 
and services. 

The client has given consent 

Better understanding customer 
expectations (e.g. Visits website 
analysis, customer surveys, etc.) 

The client has given consent 

Perform statistics on customer groups, 
products, services, market share 
research and analysis, reporting and 
execution 

risk management. 

ESTO has a legitimate interest in 
improving its Services, the user 

experience, develop new Services, 
manage risk or enforce legal 

obligations. 

Execution of queries to databases to 

assess the customer's solvency and 
indebtedness 

Processing is necessary for the 

performance of a contract or in order to 
take steps at the request of the data 
subject prior to entering into a contract. 
And legal obligation to which the 
controller is subject. 
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KLIENTO DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS 

8. ESTO klientų duomenys saugomi tik Europos Sąjungos (EU) 

ribose. 

9. ESTO gali atskleisti ir (ar) perduoti kliento asmens duomenis 

ESTO grupei priklausančioms įmonėms, siekiant toliau 

nurodomų teisėtų įmonės tikslų:  

a. užtikrinti rizikos valdymą ir kontrolę; 

b. sudaryti ir vykdyti sutartis bei suteikti Klientams 

informaciją apie galiojančias sutartis, kurias jie 

sudarė su asmenimis, priklausančiais tai pačiai grupei 

kaip ir ESTO; 

c. laikytis atsakingo skolinimo principo; 

d. kurti, įdiegti ir tobulinti visos grupės informacines 

sistemas;  

e. įgyvendinti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 

prevencijos įstatyme nustatytas deramo klientų 

pažinimo ir kitas priemones; 

f. užtikrinti asmens duomenų apsaugos sistemos 

reikalavimus. 

10. ESTO gali atskleisti ir (ar) perduoti kliento asmens duomenis 

asmenims susijusiems su ESTO teikiamų paslaugų teikimu ir 

su sudarytos sutarties vykdymu (pvz. mokėjimo 

tarpininkams, duomenų tiekėjams teikiant užklausas, skolų 

išieškojimo bendrovei it kt.): 

a. ESTO sutartiniams partneriams;  

b. bankams ir kitoms kredito įstaigoms ar finansų 

įstaigoms, kurios teikia finansines paslaugas;  

c. UAB „Creditinfo Lietuva” (kodas 111689163, adresas 

A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva); 

d. UAB “Scorify” ( kodas 302423183, adresas Olimpiečių 

g. 1A-24, Vilnius);  

e. skolų išieškojimo įmonėms ir kitoms įmonėms, 

teikiančioms paslaugas, susijusias su finansinių 

įsipareigojimų įvykdymu; 

f. viešiesiems registrams. 

11. Vėluojant įvykdyti savo įsipareigojimus ilgiau nei 30 

dienų, kliento duomenys perduodami ikiteisminio skolų 

išieškojimo tiekėjams. 

 

 

 

 

TRANSFER OF CUSTOMER DATA TO THIRD PARTIES 

8. ESTO customer data is stored only within the European 

Union (EU). 

9. ESTO may disclose and/or transfer a customer's personal 

data to companies belonging to the ESTO Group for the 

following legitimate purposes of the company: 

a. Ensure risk management and control; 

b. to conclude and execute agreements and provide the 

Clients with information on valid agreements they 

have concluded with persons belonging to the same 

group as ESTO; 

c. adhere to the principle of responsible lending; 

d. to create, implement and improve information 

systems for the whole group; 

e. to implement the measures of customer due diligence 

established in the Law on Prevention of Money 

Laundering and Terrorist Financing; 

f. ensure the requirements of the personal data 

protection system. 

10. ESTO may disclose and/or transfer the customer's personal 

data to persons related to the provision of services provided 

by ESTO and the performance of the concluded contract (e. 

g. to payment intermediaries, data providers upon request, 

a debt collection company, etc.): 

a. ESTO contractual partners; 

b. banks and other credit or financial institutions 

providing financial services; 

c. UAB Creditinfo Lietuva (code 111689163, address A. 

Goštauto St. 40A, Vilnius, Lithuania); 

d. UAB Scorify (code 302423183, address Olimpiečių St. 

1A-24, Vilnius); 

e. debt collection companies and other companies 

providing services related to the fulfilment of 

financial obligations; 

f. public registers. 

11. In case of delay in fulfilment of its obligations for more than 

30 days, the customer's data shall be transferred to the pre-

trial debt collection providers. 
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12. Apsaugodami savo teisėtus interesus nutraukus sutartį 

dėl jos nevykdymo ar netinkamo vykdymo sutarties, ji 

gali būti perleidžiama. Perduodant informaciją naujam 

kreditoriui, kai perleidžiamas reikalavimas nutraukus 

sutartį dėl minėtų priežasčių ESTO nereikia gauti 

Kliento sutikimo, o apie skolos perkėlimą Klientas 

informuojamas raštu (pvz., skolų išieškojimo paslaugų 

teikėjui, kuriam perleidžiami skoliniai reikalavimai, 

teismams, neteisminio teisių gynimo institucijoms, 

notarams ir bankroto administratoriams); 

13. Kitiems asmenims padedantiems ESTO vykdyti savo 

veiklą t. y. auditoriams, teisės ir finansų 

konsultantams. 

14. Kitiems tretiesiems asmenims tik gavus kliento 

sutikimą. 

15. ESTO tam tikrais atvejais įpareigoti atskleisti ir 

perduoti kliento duomenis, siekiant vykdyti galiojančių 

teisės aktų nustatytus įpareigojimus (pvz., perduoti 

duomenis teisėsaugos institucijoms, notarams, 

antstoliams, bankroto administratoriams, 

institucijoms, atliekančioms mokesčių administravimą, 

finansų priežiūros įstaigoms, įstaigoms tyrimus dėl 

galimų nusikalstamų veikų). 

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS TAIKYTINOS KLIENTAMS 

(JURIDINIAMS ASMENIMS)/ VERSLO PARTNERIAMS 

16. Įgyvendindami Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir 

teroristų finansavimo prevencijos įstatymo vartotojų 

kreditų davėjams taikytinas, Finansinių nusikaltimų 

tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 17 d. 

įsakymas Nr. V-7 „Dėl Finansų įstaigoms, kurios 

nenurodytos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir 

teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 

1 dalyje, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti 

kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, 

patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos tarptautinių 

sankcijų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas 

privalome: 

a. Įsitikinti, kad nurodytų subjektų naudos gavėjams 

netaikomos tarptautinės sankcijos; 

b. Įvertinti, nurodytų subjektų veiklos, teritorijos ir 

subjekto charakteristikų rizikas; 

12. Protecting one's legitimate interests in the event of 

termination of the contract due to non-performance 

or improper performance of the contract. When 

transferring information to a new creditor, when the 

claim is transferred upon the termination of the 

contract for the above reasons, ESTO does not need 

to obtain the Client's consent and the Client is notified 

in writing (e. g.  to the debt collection service 

provider, administrators); 

13. Other persons assisting ESTO in carrying out their 

activities e. g. auditors, legal and financial advisers, 

can receive data of clients as well. 

14. Other third parties can receive data of client only with 

the consent of the client. 

15. In some cases ESTO obliges, where appropriate, to 

disclose and transfer customer data in order to comply 

with obligations under applicable law (e. g. transfer 

of data to law enforcement, notaries, bailiffs, 

insolvency practitioners, tax authorities, financial 

supervisors, financial crime authorities, research). 

 

SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO CLIENTS (LEGAL 

ENTITIES)/ BUISINESS PARTNERS 

16. In implementing the provisions of the Money Laundering 

and Terrorist Financing Prevention Law of the Republic 

of Lithuania applicable to consumer credit providers, 

The Orders of the Director of the Financial Crimes 

Investigation Service under the Ministry of Internal 

Affairs of the Republic of Lithuania of January 17, 2017, 

No. V-7 "Regarding approval of instructions aimed at 

preventing money laundering and/ or terrorist financing 

for financial institutions not specified in Article 4, Part 

1 of the Law on the Prevention of Money Laundering and 

Terrorist Financing", The Law on International Sanctions 

of the Republic of Lithuania and other applicable legal 

acts, we are obliged to: 

a. Ensure that the beneficiaries of the 

specified entities are not subject to 

international sanctions; 

b. Assess the risks of the activities, territory 

and characteristics of the entities specified; 
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c. atlikti papildomas patikras privačiose ir 

valstybinėse duomenų bazėse; 

d. esant teisės aktuose nustatytoms aplinkybėms 

pateikti informaciją teisėsaugos institucijoms. 

17. Kitos Privatumo politikoje nurodomos nuostatos 

taikomos tiek kiek jos neprieštarauja teisinių santykių 

esmei ir faktiškai gali būti taikytinos. 

AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS 

18. ESTO sprendimai dėl finansinių paslaugų suteikimo ir jų 

sąlygų atliekami automatizuotai gavus jūsų sutikimą 

vykdyti sutartį, tokiu būdu įgyvendindamos 

ikisutartinės priemonės, teisinės prievolės arba ESTO 

teisėtas interesas. 

19. ESTO naudoja automatizuotą duomenų tvarkymą, 

siekdami siųsti klientui tiesioginės rinkodaros 

komunikacijas, priimti automatizuotus sprendimus dėl 

mokumo (kreditingumo) vertinimo, valdyti rizikas ir 

stebėti sandorius, siekiant išvengti sukčiavimo. 

20. Šiame procese naudojama kliento pateikta 

informacija, bei informacija, kuri gaunama iš viešųjų ir 

privačių registrų. 

 

RINKODAROS PRANEŠIMAI 

21. ESTO tvarko kliento duomenis rinkodaros tikslais, esant 

kliento sutikimui. Klientas turi teisę bet kuriuo metu 

atšaukti savo sutikimą. Klientas gali atšaukti sutikimą, 

susisiekęs, bet kokiu patogiu jam būtų su ESTO. 

22. Pranešimai apie bet kokių sąlygų pasikeitimus ir/ ar 

informacija apie sudarytos sutarties vykdymą įskaitant, 

bet neapsiribojant, priminimais apie mokėjimus, 

skolas, sutarčių nutraukimą nėra laikomi rinkodaros 

pranešimais, todėl tokios informacijos atsisakymas yra 

negalimas. 

 

DUOMENŲ ĮRAŠYMAS IR JŲ SAUGOJIMAS 

23. ESTO saugo visą komunikaciją su klientu, įskaitant 

pokalbių įrašus su ESTO pagalbos centru. 

24. ESTO tvarko kliento duomenis tol, kol tai yra 

reikalinga, kad būtų įvykdyti įsipareigojimai, kylantys 

iš galiojančių teisės aktų. 

 

c. perform additional checks in private and public 

databases; 

d. to provide information to law enforcement authorities 

in the circumstances established by legislation. 

17. Other provisions indicated in the Privacy Policy are 

applicable as much as do not conflict with the essence of 

the legal relationship and may actually be applicable. 

 

AUTOMATED DECISION MAKING 

18. ESTO's decisions regarding the provision of financial 

services and their terms are made automatically with your 

consent to perform the contract, thereby fulfilling pre-

contractual measures, legal obligations or ESTO's 

legitimate interest. 

19. ESTO uses automated data processing to send direct 

marketing communications to the customer, make 

automated decisions on solvency assessment, manage 

risks and monitor transactions to prevent fraud. 

20. The information provided by the client and the 

information obtained from public and private registers is 

used in this process. 

 

MARKETING ANNOUNCEMENTS 

21. ESTO processes customer data for marketing purposes with the 

customer's consent. The customer has the right to withdraw his 

consent at any time. The customer can revoke the consent by 

contacting ESTO in any way that is convenient for him. 

22. Notifications about changes in any conditions and/or 

information about the performance of the concluded contract, 

including but not limited to reminders about payments, debts, 

and termination of contracts are not considered marketing 

communications, therefore waiving such information is not 

possible. 

 

DATA RECORDING AND STORAGE 

23. ESTO maintains all communications with the customer, 

including records of conversations with the ESTO Help Centre. 

24. ESTO shall process customer data for as long as is necessary to 

fulfil its obligations under applicable law. 
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25. Klientų duomenų saugojimo terminas nustatomas remiantis 

Sutartimi, ESTO teisėtu interesu ir/ar galiojančiais teisės 

aktais. 

KLIENTO TEISĖS 

26. Klientas turi šias teises: 

a. reikalauti ištaisyti neteisingus ar neišsamius savo 

duomenis; 

b. gauti informaciją apie tai, ar tvarkomi kliento 

duomenys, peržiūrėti duomenis ir gauti jų kopiją; 

c. pateikti prieštaravimus dėl duomenų tvarkymo; 

d. prašyti ištrinti savo duomenis, jei duomenys 

tvarkomi remiantis sutikimu ir sutikimas yra 

atšauktas, išskyrus atvejus, kai duomenys, kuriuos 

kliento prašo ištrinti, tvarkomi remiantis, kitais 

teisėtais pagrindais, ESTO teisėtu interesu; 

e. apriboti kliento duomenų tvarkymą; 

f. gauti duomenis perduotus ESTO automatiniu 

būdu. 

g. prašyti, kad kliento atžvilgiu nebūtų priimami 

sprendimai, pagrįsti tik automatizuotu sprendimų 

priėmimu, įskaitant, kurie būtų susiję su jumis 

arba turėtų didelį poveikį. Jei klientas pateikia 

tokį prašymą, ESTO darbuotojai peržiūrės tik 

automatizuotą sprendimą, tačiau nepriims visiškai 

rankinio sprendimo. Minėta teisė netaikoma, jei 

sprendimai turi būti priimti dėl sutarties su klientu 

sudarymo ar vykdymo, jeigu tokio sprendimo 

priėmimas yra leidžiamas pagal galiojančius teisės 

aktus arba klientas davė aiškų sutikimą; 

h. pateikti skundus dėl duomenų naudojimo 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai 

(www.ada.lt), jeigu mano, kad duomenų 

tvarkymas pažeidžia jo teises per tris mėnesius 

nuo ESTO atsakymo į kliento skundą dienos arba 

per tris mėnesius nuo termino pateikti klientui 

atsakymą pabaigos. Klientas turi teisę kreiptis į 

teismą dėl Valstybinės duomenų apsaugos 

inspekcijos veiksmų. 

27. Norint įgyvendinti minėtas teises, klientas turi kreiptis į 

ESTO, identifikuodamas save ir ESTO atsakys per vieną 

mėnesį. 

25. The term of storage of customer data is determined 

under the Agreement, ESTO legitimate interest or 

applicable law. 

 

CUSTOMER RIGHTS 

26. The customer has the following rights: 

a. require the correction of incorrect or incomplete 

data; 

b. obtain information on whether customer data is being 

processed, review the data and obtain a copy thereof; 

c. raise objections to the processing of data, 

d. request the deletion of your data if the data are 

processed based on consent and the consent is 

revoked unless the data the customer requests to be 

deleted are processed on other lawful grounds. 

e. restrict the processing of customer data; 

f. receive data transmitted to ESTO automatically. 

g. request that decisions based solely on automated 

decision-making, including those that affect or have a 

significant impact on you, are not made concerning 

the customer. If the customer makes such a request, 

ESTO staff will only review the automated solution, 

but will not make a completely manual decision. This 

right does not apply if decisions have to be made 

regarding the conclusion or performance of a contract 

with you if such a decision is permitted by applicable 

law or if the customer has given explicit consent; 

h. to submit complaints regarding the use of data to the 

State Data Protection Inspectorate (www.ada.lt) if it 

considers that the processing violates its rights within 

three months from the date of ESTO's response to the 

customer's complaint or within three months from the 

deadline for providing the customer with a response. 

The customer has the right to apply to the court 

regarding the actions of the State Data Protection 

Inspectorate. 

27.  To exercise the above rights, the customer must 

contact ESTO, identifying himself, and ESTO will 

respond within one month. 
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Jei turite nusiskundimų ar klausimų, prašome kreiptis, 

 šiais kontaktais: 

 

UAB ESTO 

Lvivo g. 25, Vilnius 09320, Lithuania 

Telefonas: +370 524 09 988 

info@estopay.lt arba christopher.partel@esto.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you have any complaints or questions, please contact the following 

contacts: 

 

UAB ESTO 

25 Lvivo str., Vilnius 09320, Lithuania 

Tel. No.: +370 524 09 988 

info@estopay.lt or christopher.partel@esto.ee 
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