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Soovin saada pakkumisi

Volitan Bigbank AS-i tegema järelepärimisi minu pensionikonto kohta Eesti Väärtpaberikeskuses ning edastama saadud andmed Bigbank AS-ile kui 
krediidiandjale ning annan ühtlasi Bigbank AS-ile nõusoleku saadud andmete kasutamiseks minu brutotöötasu ning sellest tulenevalt sobiliku laenukoormuse 
välja arvestamiseks.

Andmete esitamisega kinnitab taotleja esitatud andmete õigsust ja täielikkust ning sealhulgas seda, et on laenuandjale esitanud kõik andmed ja asjaolud, 
mis puudutavad laenu taotlemist ja kasutamist ning võivad mõjutada taotleja majandusliku olukorra või laenu tagastamisvõime hindamist või laenuotsuse 
tegemist. Taotleja annab Bigbank AS-ile õiguse koguda täiendavaid andmeid ning õiguse töödelda kõiki esitatud ja Bigbank ASi poolt kogutud andmeid 
(sh kliendi esindaja andmeid) panga kliendiandte töötlemise põhimõtetes sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras. Taotleja kinnitab, et ta on enne andmete 
esitamist panga kliendiandmete töötlemise põhimõtetega tutvunud ning on seeläbi teadlik oma õigustest seoses isikuandmete töötlemisega panga poolt. 
Panga kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad panga koduleheküljel www.bigbank.ee ning panga teenindussaalides. Taotleja kinnitab, 
et tema teovõimet ei ole piiratud ning puuduvad asjaolud, mis võiksid mõjutada tema otsustusvõimet.

Annan nõusoleku Bigbank AS-ile tema ja temaga samasse gruppi kuuluvate ettevõtete ning tütarettevõtete pakkumiste ja infokirjade saatmiseks minu poolt 
laenutaotluses esitatud e-posti aadressile ja mobiiltelefoni numbrile. Koostööpartnerite nimekiri on kättesaadav: https://www.bigbank.ee/et/bigbank/grupist 
koostööpartnerid. Bigbank AS ei edasta Teie poolt avaldatud kontaktandmeid Bigbank AS tütarettevõtetele ega teistele kolmandatele isikutele, välja arvatud 
seaduses ette nähtud juhtudel riigiasutustele nende seadusjärgsete ülesannete täitmiseks. Kõik pakkumised edastatakse, kas Bigbank AS nimel või Bigbank AS 
vahendusel.

1. Perekonnaliikmeks loetakse: abikaasa; elukaaslane või ühist majapidamist omav isik; vanemad; lapsed ja nende abikaasad või elukaaslased.

2. Lähedaseks kaastöötajaks loetakse: isik, kellega ollakse lähedastes ärisuhetes või kellega koos ollakse juriidilise isiku ühine tegelik kasusaaja või isik, kes on 
tegelikuks kasusaajaks juriidilisel isikul, mis on teadaolevalt asutatud avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks.

3. Avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaks loetakse: riigipea, valitsusjuht, minister, aseminister ja abiminister; parlamendiliige; ülemkohtu, konstitutsioonikohtu 
või muu kõrgema kohtu kohtunik; riigi kontrollasutuse ja keskpanga nõukogu liige; suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser; Euroopa Liidu ja muude 
rahvusvaheliste organisatsioonide eelnimetatud ametikohtade täitjad või riigi äriühingu juhtimis-, järelvalve- ja haldusorgani liige. 

*Tütarettevõtjate loetelu leiate: https://www.bigbank.ee/et/bigbank/kontakt/tutarettevotted
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