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PRAŠYMAS
(data)

(vieta)

Širvintų kredito unijos valdybai
Remiantis
(Juridinio asmens pavadinimas ir valdymo organo, priėmusio sprendimą įstoti į kredito uniją, pavadinimas)

201
m.
mėn.
d. įsakymu Nr.
prašome priimti asocijuotu nariu į Širvintų kredito uniją,
kuri įsikūrusi Draugystės g. 4, Valčiūnai, Vilniaus r. sav., prašymo sudarymo vieta Vilniaus g. 50, Širvintose.

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 nr.
Elektroninio pašto adresas
Įmonės kodas
Registracijos data
Juridinio asmens vadovo pareigos, vardas,
pavardė
Atstovauti kredito unijoje įgalioto asmens
pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas
_______________________________________
(Vadovo/ įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas, antspaudas)

PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
Pranešame, kad Širvintų Kredito unija Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
Nario įstojimui į kredito uniją;
Komunikacija su Jumis.
Informuojame, kad Jūs turite šias teises: susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); reikalauti ištaisyti arba,
atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); tam tikrais atvejais, savo duomenis
sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); tam tikrais
atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); tam tikrais atvejais, teisę į duomenų
perkėlimą (teisė perkelti); pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Asmens, atsakingo už duomenų apsaugą tel. 8-652-59440, el. paštas info@sirvintuku.lt.
PRIEDAI:
1. Valdymo organo sprendimas įstoti į uniją, įsigyti pajų ir įgalioti juridinio asmens atstovą.
2. Įregistravimo pažymėjimo bei įstatų kopijos (įstatų kopijos individualioms įmonėms nereikia pateikti).
3. Informacija apie metinį darbuotojų skaičiaus vidurkį, kuris negali viršyti 49 (tik ind. įmonės, ūkinės bendrijos, ŽŪK ir UAB).
4. Akcininkų sąrašas su nurodytu šiems akcininkams priklausančių akcijų kiekiu (tik UAB).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sutinkame būti informuojami apie kredito unijos veiklą, paslaugas ir vykdomas rinkodaros akcijas.
_______________________________________
(Vadovo/įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nario atstovų, turinčių teisę atlikti finansines operacijas kredito unijoje, parašų ir antspaudo
pavyzdžiai
Pareigos, vardas, pavardė ir parašų pavyzdžiai
1. _____________________________________________________

Antspaudo pavyzdys
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Iš kur Jūs sužinojote apie Širvintų kredito uniją?
 Iš spaudos
 Internete
 Rekomendacija
Kita

Kas Jus paskatino pradėti naudotis Širvintų kredito
unijos paslaugomis ?
 Patrauklios skolinimo sąlygos
 Nemokamos paslaugos
 Patrauklios taupymo sąlygos
Kita

