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Lēmuma pieņemšanas process var būt automatizēts.

Apliecinājums

Klients

Esmu iepazinies ar SEB bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Kredītpārvedumu
noteikumiem, Datu apstrādes principiem un Vienoto pakalpojumu cenrādi (pieejami seb.lv
vietnē un SEB bankas klientu apkalpošanas vietās), tos saprotu un apzinos, ka tie tiks piemēroti
tiesiskajām attiecībām starp mani un SEB banku. Esmu informēts, ka šajā dokumentā minēto datu
apstrāde primāri paredzēta, lai varu saņemt pakalpojumu, savukārt papildu datu apstrādi un ar to
saistītos jautājumus nosaka Datu apstrādes principi. Apliecinu, ka esmu saņēmis visas nepieciešamās
piekrišanas no šajā dokumentā minētajām personām to datu nodošanai SEB bankai, lai izvērtētu, vai
pakalpojums tiks sniegts, un, pozitīva lēmuma gadījumā, noslēgtu un izpildītu līgumu. Esmu informēts,
ka SEB banka, pamatojoties uz likumā noteikto pienākumu vai savas leģitīmās intereses īstenošanai,
saņem datus par mani (piemēram, datus par manām saistībām un ziņas par ienākumiem) no Latvijas
Bankas Kredītu reģistra, AS “Kredītinformācijas Birojs”, un Valsts ieņēmuma dienesta, nolūkā izvērtēt
manu maksātspēju un sava kredītriska uzraudzībai pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas un tā
izpildes laikā.

Datums

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā
datu aizsardzības regula) 6. panta 1. daļas “a” punktu,
atļauju manas maksātspējas izvērtēšanai pieprasīt no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) un VSAA sniegt manus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu
pieprasīšanas dienas par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
neatļauju pieprasīt VSAA un VSAA sniegt augstāk minētos datus. VSAA izziņu iesniegšu pats.

AS SEB banka

Paraksts

Vārds, uzvārds

Aizpilda banka
Pieteikums pieņemts AS “SEB banka” filiālē
Paraksts

Vārds, uzvārds
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