
UAB „VAATC“ 

 

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS PRIVATUMO POLITIKA 

 

UAB „VAATC“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, 

naudojame ir saugome savo bendrovėje. 

 

1. Kaip turėčiau skaityti šią privatumo politiką? 

 

Šioje privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, 

naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri šios privatumo 

politikos dalis yra neaiški, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip 

aprašyta šios privatumo politikos 14 punkte. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ 

forma šioje privatumo politikoje reiškia mūsų bendrovę, kaip nurodyta privatumo politikos 2 punkte. 

 

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?  

 

Mes esame: uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ 

Mūsų įmonės kodas: 181705485 

Mūsų adresas: Lvovo g. 89-75, Vilnius 

Mūsų el. pašto adresas: info@vaatc.lt  

 

3. Kodėl renkate informaciją apie mane? 

 

Vykdydami atrankas į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas, mes turime tvarkyti kandidatų 

duomenis, užtikrinant teisėtą Bendrovės interesą įdarbinti tinkamiausią kandidatą. 

 

4. Kokią informaciją apie mane renkate? 

 

Vykdydami atrankas į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas, mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis: 

• vardas, 

• pavardė, 

• gimimo data, 

• gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, 

• el. pašto adresas, 

• telefono numeris, 

• informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės 

ir (ar) pasiekimai), 

• informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas 

išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), 

• informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), 

• informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas 

kompetencijas, kita informaciją, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose 

kandidatavimo dokumentuose, 

• darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys 

asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys. 

 

5. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl? 
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Siekdami įsidarbinti mūsų bendrovėje, Jūs teikiate savo asmens duomenis, esančius gyvenimo 

aprašyme, motyvaciniame laiške ar kituose dokumentuose. Atsižvelgiant į laisvą darbo vietą, pagal 

poreikį, galime Jūsų paprašyti pateikti papildomą informaciją, kuri yra svarbi, siekiant įvertinti Jūsų 

tinkamumą. Pateikdami duomenis, Jūs prisiimate atsakomybę, kad Jūsų pateikta informacija yra 

teisinga. 

 

6. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių? 

 

Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių mes rinksime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą, pavyzdžiui, Jūsų 

pateiktas rekomendacijas mes tikrinsime arba atsiliepimo iš Jūsų darbdavio teirausimės tik tuo atveju, 

jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti 

atsiliepimą apie Jus. 

 

7. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas? 

 

Jūsų sutikimas. Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kituose 

dokumentuose pateiktus duomenis numatytu tikslu mes laikome gautu, kai mums pateikiate savo 

gyvenimo aprašymą ir kitus dokumentus. Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą (Jūsų CV) gauname 

iš įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos portalų, socialinių tinklų ir kitų darbo paieškos paslaugas 

teikiančių subjektų, mes darome prielaidą, kad esate gavęs visą reikiamą informaciją apie Jūsų 

duomenų tvarkymą ir esate suteikęs savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokias paslaugas teikiančiam 

subjektui. 

 

8. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane? 

 

Jautri informacija apie Jus nėra renkama. 

 

9. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate? 

 

Automatiniai sprendimai nėra priimami. Jūs nesate profiliuojamas. 

 

10. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane? 

 

Informacija apie Jus gali būti perduodama: 

• išoriniams paslaugų teikėjams, pavyzdžiui,  personalo administravimo, komunikacines, 

duomenų saugyklų paslaugas mums teikiančioms bendrovėms; 

• valstybės ar savivaldybės institucijoms, kiek tai reikalinga vadovaujantis teisės aktų 

reikalavimais; 

• ikiteismines ir teismines funkcijas atliekančioms institucijoms. 

 

11. Ar perduodate informaciją apie mane už EEE ribų? 

 

Neperduodame. 

 

12. Kiek laiko saugote informaciją apie mane? 

 



Jeigu pasibaigus atrankai mes nepasirinksime Jūsų kandidatūros, tuomet, negavę Jūsų sutikimo dėl 

duomenų tolimesnio saugojimo kandidatų duomenų bazėje, visus atrankos tikslais surinktus Jūsų 

asmens duomenis sunaikinsime. Atrankos pabaiga laikoma darbo sutartį pasirašiusio kandidato 

išbandymo laikotarpio (t. y. daugiausiai 3 mėnesiai) pasibaigimo diena. 

Jeigu Jūs pageidausite būti įtrauktas į mūsų kandidatų duomenų bazę ir gauti informaciją apie ateityje 

mūsų vykdomas darbuotojų paieškas ir atrankas, gavę Jūsų raštišką sutikimą, kandidatų duomenų 

bazėje toliau tvarkysime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau kaip vienerius metus. Jūs galite bet kuriuo 

metu atšaukti savo sutikimą ir prašyti pašalinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės. 

Nesutikimas ar sutikimo atšaukimas netrukdo dalyvauti kitose mūsų vykdomose darbuotojų atrankose. 

Ilgesnis asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas kai: 

• asmens duomenys yra būtini ginčo/skundo atveju; 

• esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. 

 

13. Kokios mano teisės? 

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, kaip 

tai nurodyta 14 punkte: 

• pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus; 

• pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus; 

• pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus; 

• pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą; 

• ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje; 

• pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis; 

• pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; 

• atšaukti duotą sutikimą. 

Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys. 

 

14. Kaip galite man padėti? 

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame 

ir saugome duomenis apie Jus, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti. Jei 

Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@vaatc.lt. 

 

 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020-06-17 
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