KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite išsamią
informaciją apie UADBB „Perlo draudimo brokeris“, juridinio asmens kodas 302919813, adresas Olimpiečių g.
15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 2 505 555 el. p. info@perlodraudimas.lt (toliau – Bendrovė arba mes)
vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir
tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome, jūsų teises.
Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama, informuojame, kad interneto svetainėje www.perlasfinance.lt
rasite aktualią Politikos versiją.
1. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?
1.1. Mes tvarkome šiuos kandidatų duomenis: vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios
vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį
(darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės, 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 informacija, kurią
pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose, kandidatą
rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktiniai duomenys, rekomendacijos ar
atsiliepimo turinys, pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens pastabos ir
nuomonės, kandidato testo sprendimo rezultatai.
2. Kokiu pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis?
2.1. Jūsų duomenis tvarkome gavę Jūsų sutikimą ir užtikrinant teisėtą darbdavio interesą, siekiant atrinkti
tinkamiausią darbuotoją, taip pat sutarties vykdymo tikslais, kai viešai skelbiama darbuotojų atranka.
3. Kiek laiko tvarkome Jūsų duomenis?
3.1. Kol vykdome atranką į Jūsų pasirinktą darbo vietą ir 3 mėnesius po atrankos pabaigos (tiek kiek
techniškai optimalu atlikti periodinį duomenų naikinimą).
3.2. Pasibaigus nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis
sunaikinsime.
3.3. 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.
4. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?
4.1. Tiesiogiai iš Jūsų - kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir pateikiate mums savo CV, kandidato
anketą ir kitus kandidatavimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.).
4.2. Iš darbo paieškos, atrankos ir tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz. iš Lietuvos
Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų
karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“).
4.3. Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių, šią informaciją mes rinksime tik tuo
atveju, jeigu Jūs mums duosite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti
rekomendaciją arba atsiliepimą apie Jus.
5. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?
5.1. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti
kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu
susijusias paslaugas: personalo atrankos ir vertinimo paslaugų teikėjams, duomenų bazių
programinės įrangos tiekėjams, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjams, duomenų
centrų, debesijos paslaugų teikėjams ir pan.
5.2. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam
pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
5.3. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus
ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo.
5.4. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, kai
to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.
6. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

6.1. Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime
ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias
valstybes.
7. Kokios Jūsų teisės?
7.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų
patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais
Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų
kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
7.2. Teisė ištrinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, kai
asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.
7.3. Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų pateiktuose dokumentuose mums nurodyti
duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs
turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
7.4. Teisė atšaukti sutikimą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti
tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.
7.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, kai asmens
duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs ginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl
duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.
7.6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę prašyti kitam duomenų valdytojui perkelti Jūsų
asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones.
7.7. Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų
apsaugos teisės aktų reikalavimus, prašome kreiptis tiesiogiai į mus ir Jeigu Jūsų netenkins mūsų
siūlomas problemos išsprendimo būdas, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.
8. Kaip mes užtikriname Jūsų asmens duomenų saugumą?
8.1. Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti
Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra
kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų
konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo
internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums
perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.
9. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?
9.1. Su mumis galite susisiekti: Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, el. paštu dap@perlas.lt tel. (8 5)
275 1751.
9.2. Siekdami apsaugoti visų savo kandidatų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų
prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo
tikslu mes galime prašyti Jus pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
9.3. Bendrovė įsipareigoja į Jūsų gautus raštiškus prašymus, skundus, ar reikalavimus atsakyti raštu
teisės aktų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos.
Išimtinais atvejais šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo
sudėtingumą ir turimų užklausų skaičių , apie tai Jus iš anksto informavus raštu.
9.4. Informuojame, kad jeigu Jūs nepateiksite savo kontaktinių duomenų, jie bus klaidingi ir/arba bus
pakeisti Bendrovė negalės su Jumis susisiekti ir atsakyti į Jūsų prašymą, užklausą, skundą.
9.5. Bendrovei nesuteikus Jūsų prašomos informacijos ar turint pagrįstą pretenziją dėl Asmens duomenų
tvarkymo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę Duomenų apsaugos inspekciją, pateikiant motyvuotą
pretenziją nurodytais kontaktais: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt

