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PRIVATUMO PRANEŠIMAS KANDIDATAMS  

 

UAB Swetrak naudoja informaciją, kad galėtų įdarbinti darbuotojus. Šiam tikslui pasiekti naudojame 

Jūsų, kaip UAB Swetrak kandidato asmeninę informaciją. 

 

Jūsų privatumas ir asmens duomenys mums yra svarbūs. Todėl, šis  pranešimas padės Jums 

suprasti, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis, kaip juos naudojame ir kokias teises bei 

pasirinkimo galimybes Jūs turite patikėdami mums tvarkyti savo asmens duomenis.  

 

  

1. Kodėl naudojame Jūsų asmens duomenis 

 “Asmens duomenys” – tai informacija apie Jus, pagal kurią Jūs galite būti identifikuotas. Pavyzdžiui, 

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, CV, motyvacinis laiškas, 

atitinkami diplomai ir sertifikatai.    

 

UAB Swetrak renka, naudoja ar kitaip tvarko asmens duomenis tik tais atvejais, kai yra teisėtas tikslas 

ir teisinis pagrindas tai daryti. UAB Swetrak tvarko tik tiek asmens duomenų, kiek reikia ir tik 

laikydamasi taikomų duomenų apsaugos įstatymų. 

 

Kai kuriuos savo duomenis Jūs pats pateikėte mums tiesiogiai, kai kuriuos – per vieną iš išorinių 

įmonių, pvz. Personalo atrankos agentūrą ar internetinį darbo paieškos portalą. 

  

 Pasirinkti Jus į tam tikrą pareigybę  

  

Siekiant su Jumis pasirašyti darbo sutartį, galime paprašyti sekančios informacijos:  

 Jūsų CV ir motyvacinio laiško, kad išsiaiškintume Jūsų įgūdžius ir kompetencijas; 

 Jūsų mokslo įstaigų baigimo pažymėjimų, diplomų, sertifikatų, kvalifikacijos pažymėjimų; 

 Jūsų kontaktinių duomenų ir su Jūsų darbo veikla susijusios informacijos, informacijos, skirtos 

interviu planavimui ir vykdymui; 

 atlikti Jūsų asmens vertinimus, siekiant išsiaiškinti Jūsų tinkamumą atitinkamai pareigybei UAB 

Swetrak užimti. 

 

 Valdyti ir administruoti personalo duomenis   
 

Turime teisėtą interesą saugoti dokumentus ir informaciją, kurią pateikėte mums įdarbinimo metu, kad 

galėtume tinkamai tvarkyti ir administruoti personalo duomenis. Saugome Jūsų duomenis, tam kad 

galėtume: 

 

 atlikti priėmimo į darbą veiksmus; 

 išsaugoti susirašinėjimo su kandidatais dokumentus; 

 tvarkyti atrinktų kandidatų įrašus. 

 

 Išsaugoti Jūsų asmens duomenis, jei Jūsų nepasirinkome į tam tikrą pareigybę   
 

Jei Jūsų nepasirinkome į tam tikrą pareigybę, Jums gali būti svarbu, kad mes išlaikytume Jūsų 

asmens duomenis ir susisiektume su Jumis dėl ateityje atsirasiančios laisvos Jums tinkamos 

pareigybės. Dėl to prašome Jūsų išansktinio sutikimo. Jūsų sutikimas gali būti nutrauktas bet kuriuo 

metu ir užtikriname jus, kad sunaikinsime Jūsų asmens duomenis iš karto, gavę Jūsų prašymą dėl 

duomenų sunaikinimo. Jeigu sutiksite, Jūsų duomenys bus tvarkomi vienerius metus nuo sutikimo 

pasirašymo datos. 
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 Pasirašyti įdarbinimo dokumentus pasirinkus Jus į tam tikrą pareigybę   
 

Jei Jūs esate pasirinktas kandidatas įdarbinimui, paprašysime Jūsų papildomų asmens duomenų tam, 

kad galėtume:  

 atlikti patikrinimą prieš įdarbinant, įskaitant ar Jums suteiktas leidimas dirbti, kt.; 

 gauti Jūsų asmens kodą, kad galėtume padaryti įrašą apie Jus informacinėje sistemoje; 

 siųsti Jums pasiūlymus bei informaciją apie įdarbinimą, Jūsų darbo sutarties sąlygas; 

 įvertinti Jūsų sveikatos būklę ir fizinį pasirengimą atlikti darbines funkcijas.  

 

 Laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų 

 

UAB Swetrak yra įpareigota laikytis įmonės viduje taikomų taisyklių ir privalomų teisės aktų 

reikalavimų, todėl Jūsų asmens duomenys gali būti renkami siekiant laikytis galiojančių įstatymų ir kitų 

teisės aktų, susijusių su lygiomis galimybėmis ir diskriminavimu, įskaitant išsamią informaciją apie bet 

kokią negalią, darbo apribojimus ir (arba) gyvenamąją vietą. 

 

Neturėdami šios informacijos, negalėsime laikytis mums taikomų teisės aktų reikalavimų.  

 

2. Kam atskleidžiame Jūsų asmens duomenis? 

UAB Swetrak Jūsų duomenų atžvilgiu yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Mes taip pat esame 

teisiškai įpareigoti dalnitis Jūsų asmens duomenimis,  todėl UAB Swetrak informuoja, kad gali 

atskleisti informaciją žemiau įvardintiems gavėjams įstatymų nustatyta tvarka:  
 valstybinėms institucijoms ir kitiems valdžios atstovams, pvz. Sodrai, Mokesčių inspekcijai; 

 paslaugų teikėjams: įdarbinimo procese galime naudotis trečiosios šalies paslaugomis; 

 darbuotojams Consolis grupės įmonių viduje: žmogiškųjų išteklių atstovams, įdarbinimo 

specialistams, juristams suteikiama prieiga prie Jūsų asmens duomenų aukščiau išvardintiems 

tikslams pasiekti tiek, kiek tai yra būtina jų vykdomoms funkcijoms atlikti. Kiti įmonės darbuotojai, 

pvz. IT darbuotojai, gali prieiti prie Jūsų asmeninių duomenų tam,  kad galėtų administruoti ir 

užtikrinti IT sistemų veiklą. 

 

 

3. Kaip apsaugome Jūsų asmens duomenis? 
 
UAB Swetrak naudoja technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenų 

konfidencialumui ir vientisumui užtikrinti. Laikydamasi duomenų apsaugos teisės aktų ir Consolis 

grupės vidaus politikos, UAB Swetrak užtikrina saugumą visose technologijų infrastruktūros vietose, 

vadovaujasi strateginėmis asmens duomenų saugumo taisyklėmis ir procedūromis. Jūsų asmens 

duomenų pažeidimo atveju UAB Swetrak informuos Jus pagal privalomus teisės aktųį reikalavimus. 

 

 

4. Kaip mes perkeliame Jūsų asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų? 

Europos duomenų apsaugos teisės aktai draudžia perduoti asmens duomenis už Europos 

ekonominės erdvės ribų (toliau – EEE), nebent būtų įvykdyti specialūs reikalavimai tokių asmens 

duomenų apsaugai. 

Dėl šios priežasties imamės papildomų priemonių, kai informacija perduodama už EEE ribų. Tai apima 

Standartines sutarčių sąlygas, patvirtintas Europos Komisijos. UAB Swetrak taip pat remiasi Europos 

Komisijos sprendimais dėl tam tikrų šalių, nepriklausiančių EEE, pripažinimo tinkamomis. 
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5. Kiek ilgai saugojame Jūsų asmens duomenis? 

UAB Swetrak saugos Jūsų informaciją pagal vidiniuose dokumentuose ir teisės aktuose nustatytus 

terminus. Saugosime Jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek tai reikalinga tikslams pasiekti, nebent 

teisės aktai  leidžia arba reikalauja juos saugoti ilgiau.   

 

 

6. Jūsų teisės   

Atsižvelgiant į galiojančius vietos teisės aktus, susiklosčius tam tikromis aplinkybėmis turite teisę: 

 

 Prašyti prieigos ir gauti Jūsų asmens duomenų kopiją; 

 Prašyti pakeisti asmens duomenis, jei jie yra netikslūs arba neišsamūs; 

 Prašyti gauti Jūsų asmeninę informaciją struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu elektroniniu 

būdu nuskaitomu formatu; 

 Teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų persiunčiami trečiajam asmeniui / šaliai; 

 Prašyti sunaikinti Jūsų asmens duomenis; 

 Prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Pavyzdžiui, kartu su prašymu ištaisyti Jūsų asmens 

duomenis turite teisę laikinai apriboti naudojimąsi Jūsų asmens duomenimis, kol bus išspręstas 

duomenų ištaisymo prašymas; 

 Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu; 

 Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą. 

 

Jei nesate patenkintas tuo, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, susisiekite su mumis (žr. 7 

skyrių. Susisiekite su mumis). Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą nacionalinei priežiūros institucijai 

– Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

  

7. Susisiekite su mumis  

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį pranešimą arba jei norite sužinoti savo teises, kreipkitės į 

UAB Swetrak Asmens duomenų apsaugos atstovą el.paštu gdpr@Swetrak.lt. Jei įmanoma, prašome 

konkretizuoti savo paklausimą ir/ar teisę apie kurią norite sužinoti daugiau, kad galėtume parengti 

detalų atsakymą į Jūsų paklausimą.  

 

 

8. Daugiau informacijos apie mus ir atnaujinimai   

Šiuo pranešimu UAB Swetrak nurodo, kad yra Consolis grupės įmonė Lietuvoje, priskirta 

TRANSPORTATION&UTILITIES sektoriui. Consolis reiškia Consolis įmonių grupę.   
  

Šiame pranešime aprašomas visas Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Apie bet kokį šio dokumento 

atnaujinimą Jums bus išsiųstas pranešimas el. paštu. 

Informacija internete:  http://www.Swetrak.lt/lt/asmens-duomen-apsauga  

Duomenų valdytojo rekvizitai: 
 
UAB „Swetrak“ 
Juridinio asmens kodas: 110811148 
Buveinės adresas: Gamyklų g 1 LT-68108 Marijampolė 
tel. +370 37 400104, el. paštas swetrakr@Swetrak.lt  
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
PATVIRTINTA: UAB Swetrak direktoriaus įsakymu 2018-05-25  Nr.1-18-15A. 
 

mailto:gdpr@betonika.lt
http://www.betonika.lt/lt/asmens-duomen-apsauga
mailto:swetrakr@Swetrak.lt

