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UAB „Baltas dobilas“ supranta, kad kandidatų privatumas yra itin svarbus ir jautrus, todėl esame įsipareigoję jį 

saugoti. Mums labai svarbus informacijos saugumas bei jos konfidencialumas.  Informuojame, kad Jūsų pateiktus 

asmens duomenis tvarkysime personalo atrankos tikslais, remdamiesi Jūsų sutikimu, išreikštu pateikiant šiuos 

duomenis. 

 

 Mes užtikriname, kad jūsų duomenys išliks konfidencialūs ir asmeninė informacija nebus naudojama kitais 

tikslais, išskyrus atrankos procesui.  

 Norint priimti sprendimą dėl Jūsų įdarbinimo, mes galime Jūsų paprašyti atlikti praktinę užduotį.  

 Jūs turite teisę atšaukti savo kandidatavimą ir Jūsų duomenų saugojimą nepasibaigus atrankai informavę 

mus elektroniniu paštu info@baltasdobilas.com   

 Pažymime, kad, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus 

buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines 

savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą. 

 Jeigu apsvarsčius Jūsų kandidatūrą mes pasirinksime labiau mūsų keliamus reikalavimus atitinkantį 

kandidatą, mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens 

duomenis (gyvenimo aprašymą (CV)) išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo 

tikslu bei dėl to su Jumis susisiektume. 

 Jei gausime tokį Jūsų sutikimą, aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau kaip 6 

mėnesius nuo sutikimo gavimo dienos. Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti, nedarant 

poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jei šia teise 

pasinaudosite, mes nedelsdami imsimės veiksmų, kad Jūsų asmens duomenis sunaikintume. 

 Atkreipiame dėmesį, kad kai Jūs atsiunčiate savo CV ar kitus asmeninius duomenis mūsų bendruoju 

elektroniniu paštu mums nepaskelbus atrankos, mes turime teisę tokius duomenis saugoti ir naudoti 

vėlesnių atrankų tikslais iki 6 mėnesių. 

 

Prašome laikytis šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų  savo duomenis siunčiant 

mums: nei laiško nei užklausos pavadinime, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose, kitose bylose 

nenurodyti perteklinių ar nereikalingų asmens duomenų: asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) 

duomenų, finansinių duomenų, banko sąskaitos numerio, šeimos narių duomenų, automobilio valstybinio numerio, 

nekilnojamojo turto duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių 

siunčiamas pranešimas. 
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