Pieteikums pilnvaras saņemšanai
Datums

Līzinga līguma numurs :

Līzinga dēvējs
Luminor Līzings SIA

Luminor Līzings Latvija SIA

Līzinga ņēmējs
Vārds, uzvārds / Nosaukums

Pers.kods/Reģ.nr.

Līzinga ņēmējs lūdz Līzinga devēju izsniegt pilnvaru līzinga objekta - transporta līdzekļa lietošanai ārpus Latvijas valsts robežām.

Līzinga objekts
Marka, modelis

Valsts reģ.nr.

Persona, uz kuras vārda noformējama pilnvara
Vārds, uzvārds / Nosaukums

Pers.kods/Reģ.nr.

Teritorija, kurā paredzēts lietot Līzinga objektu
Baltijas valstīs

Eiropas Savienības valstīs

NVS valstīs

Pilnvaras saņemšana
Līzinga kompānijas birojā

Luminor Bank AS klientu
apkalpošanas centrā

Norādiet klientu
apkalpošanas centru

Kontaktinformācija
Tālrunis

E-pasta adrese

Ar šī iesnieguma (turpmāk - Iesniegums) parakstīšanu
1. apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza;
2. apzinās, ka līzinga pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros Luminor Līzings SIA/Luminor Līzings Latvija SIA (turpmāk - Luminor) un tie personas datu apstrādātāji,
kas iesaistīti līzinga pakalpojuma nodrošināšanā, veiks datu apstrādi;
3. apstiprina, ka ir iepazinies ar personas datu apstrādes kārtību un noteikumiem, kas ir norādīti Luminor Privātuma politikā (https://www.luminor.lv/lv/privatumapolitika) un Luminor Personas datu glabāšanas politikā (https://www.luminor.lv/lv/personas-datu-glabasanas-politika), kas pēc pieprasījuma pieejama arī jebkurā
Luminor klientu apkalpošanas vietā;
4. apliecina, ka ir informēts 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. apliecina, ka ir informēts, 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 Līzinga ņēmēja tiesības;
6. apliecina, ka to personu personas dati, kas ir norādīti šajā dokumentā ir iegūti likumīgi un ka Līzinga ņēmējam ir tiesības šos personas datus izpaust Luminor
līzinga pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā. Līzinga ņēmējs apstiprina un garantē, ka šādas personas ir informētas par Luminor veiktu personas datu apstrādi un ir
piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Līzinga ņēmējs apliecina, ka šīs personas ir informētas par Luminor Privātuma politiku.

Paraksts

Vārds, uzvārds

Lai noformētu pilnvaru, ir jābūt iesniegtiem šādiem dokumentiem: Kasko polises kopija par teritorijas segumu uz attiecīgo valsti
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