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Dėkojame, kad kreipėtės dėl galimybės kandidatuoti į mūsų siūlomas pozicijas. Informuojame, apie jūsų duomenų
tvarkymo principus mūsų įmonėje.
KAM NAUDOSIME JŪSŲ DUOMENIS
Jūsų gyvenimo aprašyme / CV, motyvaciniame laiške ir kt. jūsų dokumentuose pateiktus Jūsų asmens duomenis
įrašysime į kandidatų duomenų bazę ir saugosime bei tvarkysime tam, kad įvertintume Jūsų kandidatūrą bei teiktume
Jums pasiūlymus į darbo vietas ar praktiką. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso parinkti suinteresuotus, kvalifikuotus ir
tinkamus darbuotojus ir praktikantus.
Vertindami Jūsų kandidatūros tinkamumą, galime kreiptis į Jūsų mokymo įstaigą ar (ir) buvusius darbdavius pasiteirauti
apie Jūsų kvalifikaciją, gebėjimus ar dalykines savybes.
Kandidatuojant prašome mums neteikti asmeninės informacijos, kuri nėra reikšminga vertinant Jūsų kandidatūrą į
siūlomą poziciją (pavyzdžiui, politinės pažiūros, sveikatos būklė). Mes neprisiimame atsakomybės už tokių papildomų
duomenų saugumą bei tvarkymą.
KAS GALĖS PERŽIŪRĖTI JŪSŲ INFORMACIJĄ?
Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.
Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už personalo atranką ir įdarbinimą, taip pat tiesioginiai
vadovai, kurie vykdo darbuotojų ir (ar) praktikantų atranką.
IT skyrius, prižiūrėdamas ir užtikrindamas kompiuterinės programinės įrangos veikimą, gali turėti prieigą prie Jūsų
duomenų tik tiek, kiek tai būtina šios programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti.
Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiomis kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.
KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
Nepriklausomai nuo to, ar jums bus pateiktas praktikos/darbo pasiūlymas, ar ne – Jūsų asmens duomenys bus saugomi
ir tvarkomi kandidatų duomenų bazėje būsimoms atrankoms 5 (penkerius) metus nuo duomenų įvedimo datos,
šalinant duomenis vieną kartą per ketvirtį.
KOKIAS TEISES JŪS TURITE?
Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir
pateikdami mums naują anketą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu atranka@agservice.lt.
Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų toliau tvarkomi praktikantų ar darbuotojų atrankos
tikslais, ir prašyti pašalinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės, pateikdami mums prašymą elektroninio pašto
adresu duomenuapsauga@agservice.lt. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo
apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.
KUR KREIPTIS DĖL TEISIŲ PAŽEIDIMO?
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „AG Service“, kodas 135790644, R. Kalantos g. 32, Kaunas, LT-52494, tel.
8 700 55655, servisas@agservice.lt.
Su duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu duomenuapsauga@agservice.lt
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai,
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

