Asmens duomenų administravimo ir tvarkymo įdarbinimo
procese taisyklės
1. Duomenų Valdytojas
Jūsų asmens duomenų valdytojas, atsižvelgiant į 3-iame punkte nurodytus tikslus, yra
įmonė Raben Lietuva UAB

2. Kontaktinis asmuo
Su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais galite susisiekti su mumis el.
pašto adresu lithuania.info@raben-group.com
3. Tvarkymo tikslai, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas ir duomenų kategorijos
Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tam, kad įvertintume Jūsų kvalifikaciją ir įgūdžius,
reikalingus dirbti Jūsų geidžiamose pareigose ir pasirinktume tinkamą asmenį, kuris dirbtų
su mumis.
Jūsų asmens duomenys tiek, kiek nurodyta darbo kodekso nuostatose, bus tvarkomi
dabartinio įdarbinimo proceso ir galimo sutarties sudarymo tikslais (pagal BDAR 6
straipsnio 1 dalies b ir c punktus). Jei savo paraiškos dokumentuose pateiksite mums kitų
duomenų, mes juos tvarkysime remdamiesi Jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a
punktas), kurį galite bet kada atšaukti. Siųsdami mums savo paraišką sutinkate, kad joje
esantys duomenys būtų tvarkomi. Jei pateiksite mums savo kontaktinį el. pašto adresą,
pasibaigus įdarbinimo procesui, mes atsiųsime Jums nuorodą į anoniminę apklausą, kad
įvertintume kandidatų pasitenkinimą įdarbinimo procesu. Mes atsiųsime apklausos
nuorodą Jūsų el. pašto adresu, atsižvelgdami į teisėtą mūsų interesą, tai yra, galimybę
pagerinti įdarbinimo procesus ir taisykles, remiantis apklausos rezultatais (BDAR 6
straipsnio 1 dalies f punktas). Apklausa yra visiškai anoniminė (ji nebus susieta su Jumis
asmeniškai), o jos pildymas yra savanoriškas ir neturės įtakos įvykdytam ar būsimam
įdarbinimui.
4. Duomenų saugojimo laikotarpis
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi įdarbinimo proceso metu, o vėliau - laikotarpiu, per
kurį bet kuri šalis gali reikšti pretenzijas. Jei davėte sutikimą dalyvauti būsimuose
įdarbinimuose, mes tvarkysime Jūsų duomenis tol, kol Jūsų sutikimas bus atšauktas, bet
ne vėliau kaip per 3 metus nuo dabartinio įdarbinimo pabaigos.
5. Duomenų gavėjai ir duomenų perdavimas į trečiąsias šalis
Prieiga prie Jūsų asmens duomenų bus suteikta mūsų įgaliotiems darbuotojams ir
bendradarbiams, taip pat mūsų paslaugų teikėjams (pvz., svetainės priežiūros
specialistams, įdarbinimo valdymo sistemos teikėjams, IT paslaugų teikėjams, pvz.,
prieglobos ir kitų IT sistemų teikėjams, palaikantiems įdarbinimo procesą).
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti duomenų tvarkytojams, įsisteigusiems už
Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.

Šalys, esančios už EEE ribų, gali nepasiūlyti tokio paties lygio asmens duomenų apsaugos
kaip EEE šalys. Prieš perduodant Jūsų asmens duomenis už EEE ribų, „Raben Group“ dės
visas pastangas, kad toks perdavimas nesumažintų Jūsų apsaugos lygio, garantuoto pagal
EEE šalyse galiojančius teisės aktus. Jei Jūsų asmens duomenys bus perduodami už EEE
ribų, jie bus perduodami pagal Europos Komisijos priimtas standartines duomenų apsaugos
sutarties sąlygas. Taip pat galite paprašyti papildomos informacijos apie duomenų
perdavimą už EEE ribų, susisiekdami su mumis, kaip aprašyta 1 ir 2 punktuose.
6. Jūsų teisės ir profiliavimas
Jūs turite šias teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu:
● teisę bet kada atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, nepažeidžiant duomenų
tvarkymo, atlikto prieš jį atšaukiant, teisėtumo,
● teisę susipažinti su savo asmens duomenimis,
● teisę ištaisyti savo asmens duomenis,
● teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis,
● teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą,
● teisę į duomenų perkeliamumą.
Taip pat informuojame, kad turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai, adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva.
Remiantis asmens duomenimis, nebus priimami jokie automatizuoti sprendimai, įskaitant
profiliavimą.
7. Įsipareigojimas pateikti duomenis
Asmens duomenų teikimas yra visiškai savanoriškas, tačiau tiek, kiek numatyta darbo
kodekso nuostatose - būtinas dalyvavimui įdarbinimo procese.

