SUTIKIMAS DĖL KANDIDATO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?
Dažniausiai Jūsų duomenis VMG įmonių grupė gauna tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir (ar)
pateikiate savo gyvenimo aprašymą (CV) ir (ar) motyvacinį laišką bei kitus kandidatavimo dokumentus.
Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų gyvenimo aprašymą (CV) ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus VMG įmonių
grupė taip pat gali gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz., iš Lietuvos
Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz., „LinkedIn“) ir (ar) karjeros
portalų.
Tam tikrą informaciją VMG įmonių grupė gali rinkti iš trečiųjų asmenų, pvz., Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar
buvusių darbdavių, mokslo įstaigų, tačiau tokią informaciją VMG įmonių grupė rinks tik tuo atveju, jei Jūs suteiksite atskirą
sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį.

Kam naudosime Jūsų duomenis?
Jums pateikus duomenis pagal skelbimą, užpildžius svetainės formą ir/ar savo iniciatyva pateikus prašymą kandidatuoti
dėl darbo, šiuos asmens duomenis saugosime bei tvarkysime tam, kad įvertintumėme Jūsų kandidatūrą į konkrečią
poziciją, vykdytumėme atrankos procedūras ir teiktumėme Jums pasiūlymus užimti pareigas. Tai būtina dėl teisėto
intereso parinkti suinteresuotus, kvalifikuotus ir konkrečiai pozicijai tinkamiausius asmenis.
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra VMG įmonių grupė. Kontaktiniai duomenys: el. p.: personalas@vmg.eu, tel. Nr.:
(+370) 46 469 434. Duomenų apsaugos klausimais galite susisiekti elektroniniu paštu: duomenu.apsauga@vmg.eu

Kas galės peržiūrėti Jūsų informaciją?
Jūsų duomenis galės peržiūrėti darbuotojai, atsakingi už personalo atranką ir įdarbinimą, taip pat tų padalinių vadovai,
kuriuose vykdoma personalo atranka, pasitelktos konsultacines paslaugas personalo valdymo srityje teikiančios
bendrovės ar pasitelkti duomenų tvarkytojai.
Informacinių technologijų (toliau – IT) skyrius, taip pat IT paslaugas teikiančios įmonės, prižiūrėdami ir užtikrindami
svetainės ir kompiuterinės programinės įrangos veikimą gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek tai būtina
programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?
Jeigu, vadovaujantis Jūsų anketa, pasiūlymas užimti pareigas ar atlikti praktiką Jums nebus pateiktas, Jūsų asmens
duomenys bus saugomi ir tvarkomi būsimoms atrankoms 3 (tris) metus nuo duomenų gavimo datos. Tai darysime
vadovaudamiesi teisėtu interesu supaprastinti ateityje planuojamas vykdyti atrankas. Informuojame, kad bet kada galite
pareikšti, jog nesutinkate, kad Jūsų duomenis tvarkytumėme būsimų atrankų tikslais. Tokiu atveju Jūsų duomenys
nebebus tvarkomi.
Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų kaip kandidato duomenų tvarkymo elektroniniu paštu:
personalas@vmg.eu

Kokias teises Jūs turite?
Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, susisiekę
elektroninio pašto adresu - duomenu.apsauga@vmg.eu. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų
duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.
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Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų toliau tvarkomi personalo atrankos tikslais, įskaitant
duomenų saugojimą būsimoms atrankoms ar duomenų perdavimą kitoms grupės įmonėms, ir prašyti pašalinti Jūsų
duomenis, pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu: duomenu.apsauga@vmg.eu.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jei manote, kad netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis ir Jūsų teisės į privatumą yra pažeidžiamos, galite kreiptis į
mus elektroninio pašto adresu: duomenu.apsauga@vmg.eu arba pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai, kurios kontaktinius duomenis galite rasti čia: www.ada.lt.
VMG įmonių grupė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys išliks konfidencialūs ir nebus naudojami kitais tikslais, išskyrus
atrankos procesui.

