Duomenų tvarkymo tikslai:
1. Atrankos įvykdymo
•

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – mūsų interesas išrinkti
tinkamiausią kandidatą.

•

Duomenų saugojimo laikotarpis – iki atrankos įvykdymo.

2. Archyvavimo
•

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - mūsų teisėtas interesas
apginti, pareikšti ar vykdyti reikalavimus, kylančius iš atrankos
rezultatų.

•

Duomenų saugojimo laikotarpis - 1 metai nuo atrankos pabaigos.

Kandidatų asmens duomenų tvarkymas
Atsiųsdami skelbime nurodytus duomenis, jūs sutinkate, jog UAB „Garant“ tvarkytų jūsų
duomenis aukščiau nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Siekiant įvertinti kandidatų tinkamumą,
duomenis, nurodytus skelbime, pateikti privaloma. Nepateikus nurodytų duomenų kandidatūra nebus
vertinama. Jei pateikiate daugiau duomenų, nei nurodyta darbo skelbime, laikome, kad tokie duomenys
pateikti laisva valia ir jūs sutinkate, kad papildomi jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi jūsų sutikimu
aukščiau nurodytais tikslais.
Informuojame, kad tvarkant jūsų asmens duomenis atrankos įvykdymo tikslais, atrankos
vykdymo metu UAB „Garant“ gali rinkti jūsų asmens duomenis, susijusius su jūsų kvalifikacija,
profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis iš jūsų buvusio darbdavio, o jums sutikus – ir iš jūsų
esamo darbdavio.
Jūsų asmens duomenis tvarkys duomenų valdytojas – UAB „Garant“, juridinio asmens kodas
1401012917, adr. Dubysos g. 27A, LT-91181 Klaipėda; UAB „Garant“ nėra paskyrusi duomenų
apsaugos pareigūno.
Jūsų pateikti asmens duomenys UAB „Garant“ bus tvarkomi neautomatiniu būdu
susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu.
Jūsų pateiktus asmens duomenis UAB „Garant“ gali tvarkyti tik atitinkamus įgaliojimus
turintys UAB „Garant“ darbuotojai, kai tai susiję su aukščiau nurodytais jūsų pateiktų asmens duomenų
tvarkymo tikslais bei jų užimamomis pareigomis bei vykdomomis funkcijomis UAB „Garant“.
Tvarkydama jūsų pateiktus asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais, UAB „Garant“
neketina teikti ar atskleisti jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims. Vis tik, esant bent vienam iš
Reglamente numatytų teisėto duomenų tvarkymo pagrindų, Jūsų pateikti duomenys gali būti pateikti
institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, turinčioms teisę atitinkamus duomenis gauti.
Kandidatų duomenų bazėje tvarkomus Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime teikti mūsų
įmonių grupės bendrovėms (į kurią įeina UAB "Garant", UAB "Garant Service", UAB "Garant
Diving", UAB „Garant Protech“, UAB "Garant Safety", UAB "Pikasoma", UAB "Laivo Sandėlis",
UAB "Garant Supply") jeigu mūsų nuomone Jūsų kandidatūra gali būti tinkama darbo vietai minėtose
bendrovėse užimti.
Jūs turite šias teises:

teisę prašyti, kad UAB „Garant“ leistų susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis ir
juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų
tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445,
faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt).
Kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu
atšaukti savo sutikimą, susisiekdami su UAB „Garant“ elektroniniu paštu, kuriuo pateikėte savo
gyvenimo aprašymą arba pateikdamas atšaukimą raštu UAB „Garant“ buveinės adresu Dubysos g.
27A, LT-91181, Klaipėda.
Kitas savo teises Jūs galite įgyvendinti pateikdamas prašymą UAB „Garant“ raštu, įteikdamas jį
tiesiogiai arba atsiųsdamas adresu Dubysos g. 27A, Klaipėda arba el. p. adresu office@garant.eu.

