UAB GELEŽINKELIO TIESIMO CENTRO KANDIDATŲ Į
LAISVAS DARBO VIETAS PRIVATUMO POLITIKA

Puslapis 1 iš 1
Leidimas 1

SUTIKIMAS DĖL KANDIDATO Į DARBO VIETĄ ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMO BENDROVĖS
ĮMONIŲ GRUPEI

Jei šį kartą nebūsite pakviestas (-a) dirbti į UAB Geležinkelio tiesimo centrą (toliau tekste – Bendrovė),
Jums sutikus, norėtume perduoti Jūsų kandidatavimo dokumentus ir juose pateiktus asmens duomenis
kitoms įmonėms, priklausančioms Bendrovės įmonių grupei – – AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Vilniaus
lokomotyvų remonto depas“, UAB „Gelsauga", AB „LG Cargo“, UAB „LG Keleiviams“, UAB „Rail Baltica
statyba“, VŠĮ „Transporto inovacijų centaras“, VŠĮ „Geležinkelio logistikos parkas“, jei šios įmonės ieškos
darbuotojų, atitinkančių Jūsų kvalifikacinius ir profesinius reikalavimus.
Jei sutiksite, Bendrovės įmonių grupė tvarkys Jūsų kandidatavimo dokumentuose pateiktus asmens
duomenis, susijusius su kvalifikacija, gebėjimais ir profesiniais įgūdžiais, taip pat kontaktinius duomenis,
kurie reikalingi, kad galėtume su Jumis susisiekti.
Pateiktus duomenis Bendrovės įmonių grupėje saugosime 3 (trejus) metus nuo šio sutikimo pasirašymo
dienos, nebent Jūs pareikalausite juos panaikinti anksčiau.
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, kurie laikydamiesi Bendrovės nurodymų
teikia mums su kandidatų atranka, jų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas (pvz.,
personalo atrankos, informacinių technologijų ir kt.).
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:









žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens
duomenis (teisė reikalauti ištaisyti);
reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam");
reikalauti, kad Bendrovė apribotų su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jei tai daroma viešojo intereso labui
arba tai būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);
gauti su Jumis susijusius duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir
kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Duomenų valdytojas – UAB Geležinkelio tiesimo centras, juridinio asmens kodas 181628163, buveinės
adresas – Trikampio g. 10, LT–25112, Lentvaris, Lietuva, el. paštas info@gtc.lt, tel. (8 5) 269 32 02.
Primename, kad turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, pranešdami apie tai duomenų apsaugos
pareigūnui šiame sutikime nurodytais kontaktais. Jei taip nuspręsite, tai neturės įtakos iki atšaukiant
sutikimą atlikto Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui.

□ SUTINKU, kad Bendrovė perduotu mano kandidatavimo dokumentus ir juose pateiktus mano asmens
duomenis kitoms įmonėms, priklausančioms Bendrovės įmonių grupei – AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB
„Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, UAB „Gelsauga", AB „LG Cargo“, UAB „LG Keleiviams“, UAB „Rail
Baltica statyba“, VŠĮ „Transporto inovacijų centaras“, VŠĮ „Geležinkelio logistikos parkas“ jei šios įmonės
ieškos darbuotojų, atitinkančių Jūsų kvalifikacinius ir profesinius reikalavimus

□

NESUTINKU, kad Bendrovė perduotu mano kandidatavimo dokumentus ir juose pateiktus mano
asmens duomenis kitoms įmonėms, priklausančioms Bendrovės įmonių grupei – AB „Lietuvos
geležinkeliai“, UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, UAB „Gelsauga", AB „LG Cargo“, UAB „LG
Keleiviams“, UAB „Rail Baltica statyba“, VŠĮ „Transporto inovacijų centaras“, VŠĮ „Geležinkelio logistikos
parkas“ jei šios įmonės ieškos darbuotojų, atitinkančių Jūsų kvalifikacinius ir profesinius reikalavimus

(kandidato vardas, pavardė, data, parašas)

