SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Pateikdama(s) šį sutikimą aš

Sutinku /

Nesutinku,

kad

UAB

Vegvisir,

juridinio

asmens

kodas

304841288, adresas Rinktinės g. 5, B korpusas, 2 aukštas, LT-09234 Vilnius (toliau – Bendrovė), veikdama šio sutikimo
pagrindu ir kaip duomenų valdytoja, tvarkytų šiuos mano asmens duomenis:
-

gyvenimo aprašyme ir/ar kitaip kandidato pateikta informacija kreipiantis dėl darbo

Išvardintus mano asmens duomenis šio sutikimo pagrindu Bendrovė gali tvarkyti žemiau nurodytu asmens duomenų
tvarkymo tikslu:
-

Vykdant atrankas į laisvas darbo vietas

Patvirtinu, jog pateikdamas šį sutikimą ir jame pažymėdamas „Sutinku“, esu informuotas apie tai, kad:
1.

mano asmens duomenis Bendrovė tvarkys ne ilgiau kaip 2 metus nuo šio sutikimo pateikimo dienos, išskyrus atvejus,
jei aš pareikšiu nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtu tikslu ir/ar duotą sutikimą atšauksiu;

2.

turiu teisę raštu (el. paštu info@vegvisir.lt) kreipiantis į Bendrovę prašyti susipažinti su Bendrovės tvarkomais mano
asmens duomenimis, reikalauti ištrinti mano asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus,
neišsamius, netikslius mano asmens duomenis, bei teisę į mano asmens duomenų perkeliamumą;

3.

laisva valia sutinku, jog šiame sutikime nurodyti mano asmens duomenys būtų tvarkomi šiame sutikime nurodytais
tikslais, ir turiu teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu info@vegvisir.lt) kreipiantis į Bendrovę atšaukti duotą sutikimą
ir/arba nesutikti, kad mano asmens duomenys toliau būtų tvarkomi minėtais tikslais;

4.

prieiga prie Bendrovės tvarkomų mano asmens duomenų gali būti suteikta šiems duomenų gavėjams ir duomenų
tvarkytojams: kompetentingoms valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms tik tais atvejais, kai to reikalaujama
pagal galiojančius ir Bendrovei taikomus teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti
ar apginti Bendrovės teises, bei pareikšti ar ginti teisinius reikalavimus; IT paslaugas teikiančioms įmonėms,
prižiūrinčioms bei aptarnaujančioms Bendrovės elektroninio pašto sistemą bei serverius, elektroninių ryšių ir/ar
komunikacijos paslaugas Bendrovei teikiančioms įmonėms, dokumentų saugyklos, projektų valdymo įrankių,
personalo atrankos paslaugas Bendrovei teikiančioms įmonėms, audito, teisines ar kitas paslaugas teikiančioms
įmonėms tik tiek, kiek tai būtina jų funkcijoms atlikti.

5.

turiu teisę teikti skundus priežiūros institucijai.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti Bendrovės kandidatų į darbo vietas asmens duomenų
tvarkymo politikoje, kurios aktualią versiją rasite Bendrovės tinklalapyje https://vegvisir.lt/privacy-policy/

Kandidatas

_________________
(parašas)

_____________________
(vardas ir pavardė)

_____________
(data)

