Priedas Nr.1
Prie UAB „Jonavos šilumos tinklai“
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
KANDIDATAMS Į LAISVĄ DARBO VIETĄ
Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas, kartu su juo pateikti dokumentai ir informacija bei kiti
atrankos metu duomenys apie Jus bus tvarkomi tik šios atrankos į laisvą darbo vietą Bendrovėje tikslu.
Šiuo tikslu Bendrovė gali kontaktuoti su Jūsų buvusiu darbdaviu, siekiant išsiaiškinti Jūsų kvalifikaciją,
profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Su esamu darbdaviu Bendrovė gali kontaktuoti tik gavusi
Jūsų sutikimą. Bendrovė turi teisę rinkti papildomus viešai prieinamus duomenis apie Jus, tačiau tik
tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tie asmens duomenys yra tiesiogiai reikalingi ir aktualūs darbo pareigoms
ir funkcijoms, į kurias pretenduojate, vykdyti.
Duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“, buveinės adresas
Klaipėdos g. 8, LT-55169, Jonava, el. pašto adresas info@jonavosst.lt
2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai nurodyti Bendrovės svetainėje www.jonavosst.lt.
3. Duomenų tvarkymo tikslai. Kandidato į laisvą darbo vietą paieška ir atranka.
4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. BDAR 6 str. 1 d. (b) p., teisės aktų numatytais atvejais
– ir BDAR 6 str. 1 d. (c) p. – duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas
5. Duomenų šaltinis – Jūs ir, pagal poreikį arba kai tai nustatyta teisės aktuose, – tretieji asmenys
(buvę darbdaviai, teisėsaugos institucijos ir kt.).
6. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų duomenys gali būti teikiami tik teismui, teisėsaugos įstaigoms ar
valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams,
teismams ir kt.).
7. Jūsų teisės nurodytos Bendrovės interneto svetainėje skelbiamose Duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo taisyklėse.
8. Asmens duomenų saugojimo terminas. Jūsų duomenys bus tvarkomi iki kol bus sudaryta darbo
sutartis su Jumis arba pasibaigs konkreti atranka į tą poziciją, į kurią kandidatuojate. Gavus Jūsų
sutikimą, informacija gali būti saugoma 1 metus po atrankos pabaigos.
9. Automatizuotų sprendimų priėmimas. Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų
sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.
10. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą)
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti
teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).
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