PRIVATUMO PRANEŠIMAS DĖL KANDIDATŲ Į LAISVAS DARBO
VIETAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
Šiame privatumo pranešime nurodoma informacija, kurią mes renkame iš Jūsų, kai
Jūs suteikiate sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, kandidatų atrankos į
laisvas darbo vietas tikslu. Surinkdami šią informaciją, mes veikiame kaip duomenų
valdytojas ir privalome Jums pateikti informaciją apie mus, apie tai, kodėl ir kaip mes
naudojame ir tvarkome Jūsų duomenis, ir apie teises, kurias Jūs turite kaip duomenų
subjektas.
Kas mes esame
UAB „Vandens parkas“ (toliau – Duomenų valdytojas arba mes), buveinės adresas
Ozo g. 14C, LT-08200 Vilnius. Su mumis galite susisiekti vienu iš Jums patogiu būdu:
 raštu – el. paštu: info@vandensparkas.lt;
 žodžiu – telefonu: +370 5 2111115;
 raštu – adresu: Ozo g. 14C, 08200, Vilnius;
 atvykus į UAB „Vandens parkas“ administraciją
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
El. pašto adresas: info@vandensparkas.lt
Pašto korespondencijos adresas: Ozo g. 14C, LT 08200, Vilnius
Laišką adresuokite: UAB „Vandens parkas“ Duomenų apsaugos pareigūnui.
Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
Mes renkame asmens duomenis priklausančius šioms kategorijoms: elektroninio
pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pavardė, telefono
numeris, vardas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis:
paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, išėjimo iš darbo
priežastys, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo,
kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai,
pageidaujamas atlyginimas; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar)
motyvaciniame laiške ir kituose savanoriškai pateikiamuose dokumentuose pateikiama
informacija.
Kokiais tikslais tvarkome asmens duomenis?
Kandidatų atrankos į laisvas darbo vietas tikslu. Mes naudosime Jūsų
informaciją, kad galėtume organizuoti darbuotojų atrankas į laisvas darbo vietas,
įvertinti Jūsų savybes ir patirtį.
Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?
Mes renkame ir toliau tvarkome Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimu, kai į mūsų el.
paštą, skelbiamą mūsų interneto svetainėje, ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir
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darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje, ar kitur patalpintą skelbimą dėl atrankos į
konkrečią darbo vietą Jūs atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką,
rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti kiti
asmens duomenis bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu. Jūsų asmens duomenys bus
tvarkomi taip pat teisėto intereso pagrindu ir teisės aktuose suteiktų teisių ar numatytų
prievolių vykdymo pagrindu, jeigu to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų
reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Kam teikiame Jūsų duomenis?
Jūsų asmens duomenys neperduodami jokiems tretiesiems asmenims. Mes
nenaudojame Jūsų pateiktos informacijos automatizuotų sprendimų priėmimui.
Ar mes perduodame Jūsų asmens duomenis už ES (EEE) ribų?
Jūsų asmens duomenys nėra perduodami už ES ar EEE ribų.
Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis
kuriuos pateikiate Jūs, pretenduodami į laisvas darbo vietas. Informaciją apie Jūsų
kandidatūrą, Jūsų CV (gyvenimo aprašymą) ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus
mes taip pat galime gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas
teikiančių subjektų, pvz. iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų,
darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz.,
„Linkedin“).
Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?
Mes saugosime Jūsų pateiktą informaciją iki darbuotojo įdarbinimo proceso
pabaigos, tačiau ne ilgiau kaip 1 mėnuo nuo pasirinkto darbuotojo įdarbinimo. Jeigu
Jums buvo duotas neigiamas atsakymas, Jūsų asmens duomenys ištrinami iš karto po
įdarbinimo proceso pabaigos. Saugojimo terminas prasideda nuo kandidatavimo į darbo
vietą termino pabaigos (kai įdarbinamas kitas kandidatas).
Kokios Jūsų teisės?
Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
- žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo
asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
- reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis;
- prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis, kurių nebereikia arba
kurie tvarkomi neteisėtai;
- nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
- prašyti konkrečiais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
- prašyti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu mes tvarkome
asmens duomenys pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant
automatizuotas priemones;
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- pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu mano,
kad Duomenų valdytojas tvarkydamas asmens duomenis pažeidė duomenų subjekto
teises.
Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu
Atsižvelgiant į tai, kad mes tvarkome Jūsų asmens duomenis remiantis Jūsų
sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu
kandidatų atrankos į laisvas darbo vietas tikslu. Duotą sutikimą galite atšaukti bet
kuriuo metu el. paštu: info@vandensparkas.lt arba telefonu: +370 65210320. Bet kokiu
atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį,
jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar
ieškinių.
Kaip mes užtikriname Jūsų asmens duomenų saugumą?
Įsipareigojame neatskleisti jūsų asmens duomenų ir užtikrinti jų saugumą,
naudodami tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias fizinę asmens
duomenų apsaugą, ribodami prieigos prie asmens duomenų teises, užtikrindami
kompiuterių tinklo apsaugą, asmeninių prietaisų apsaugą, darydami atsargines duomenų
kopijas ir taikydami kitas apsaugos priemones, kuriomis apsaugomi jūsų asmens
duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.
Su kuo turėčiau susisiekti kilus klausimams?
Jei turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su
mumis.
Jei nesate patenkintas gautu atsakymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei
asmens duomenų inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (+370 5) 271
2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).
Mūsų, kaip Duomenų valdytojo, kontaktiniai duomenys:
UAB „Vandens parkas“
Juridinio asmens kodas 300023589
Buveinės adresas: Ozo g. 14C, 08200 Vilnius.
Tel. (+370 5) 211 11 15
El. paštas: info@vandensparkas.lt
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