No Pārdevēja
Vārds, uzvārds
Personas kods
Adrese
(tālrunis, e-pasts)
(Nomnieka vārds, uzvārds)

Iesniegums par Pārdevēja (fiziskas personas) rekvizītiem un konta Nr. :
Rīgā, 20

. gada

,

,

Ar šo es ,

, piekrītu, ka man piederošā automašīna

pēc Nomnieka

, reģ. Nr.

izvēles, tiek pārdota Luminor Līzings SIA par cenu EUR

(bez PVN).

Pirkuma maksu lūdzu ieskaitīt manā bankas norēķinu kontā:

Iesniegumam pievienoju :
Pases/ID kopiju
Automašīnas tehniskās pases kopiju
Ar šī iesnieguma (turpmāk - Iesniegums) parakstīšanu
1. apliecinu, ka visa Iesniegumā un tam pievienotā informācija ir precīza un pilnīga;
2. apzinos, ka līzinga pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros Luminor Līzings SIA (turpmāk - Luminor) un tie personas datu apstrādātāji, kas
iesaistīti līzinga pakalpojuma nodrošināšanā, veiks datu apstrādi;
3. apstiprinu, ka esmu iepazinies/-usies ar personas datu apstrādes kārtību un noteikumiem, kas ir norādīti Luminor Privātuma politikā (https://
www.luminor.lv/lv/privatuma-politika) un Luminor Personas datu glabāšanas politikā (https://www.luminor.lv/lv/personas-datu-glabasanaspolitika), kas pēc pieprasījuma pieejama arī jebkurā Luminor klientu apkalpošanas vietā;
4. apliecinu, ka esmu informēts/-a par personas datu apstrādes mērķiem un likumīgajiem pamatiem, personas datu apstrādātājiem un
saņēmējiem, kā arī datu subjekta tiesību īstenošanu un attiecīgajiem terminiem un definīcijām, kas norādīti Luminor Privātuma politikā.
Luminor Personas datu glabāšanas politikā ir norādīts laikposms, kurā personas dati tiks glabāti;
5. apliecinu, ka esmu informēts/-a, ka līzinga pakalpojuma izpildes ietvaros veiktās personas datu apstrādes pārzinis ir Luminor. Luminor Datu
apstrādes speciālists (dataprotectionLV@luminorgroup.com) pēc pieprasījuma sniegs papildu informāciju par personas datu apstrādi šī
pakalpojuma izpildes ietvaros un palīdzēs īstenot Pārdevēja tiesības;
6. apliecinu, ka to personu personas dati, kas ir norādīti šajā dokumentā ir iegūti likumīgi un ka Pārdevējam ir tiesības šos personas datus
izpaust Luminor līzinga pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā. Pārdevējs apstiprina un garantē, ka šādas personas ir informētas par Luminor
veiktu personas datu apstrādi un ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Pārdevējs apliecina, ka šīs personas ir informētas par
Luminor Privātuma politiku.

Vārds, uzvārds
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Paraksts

