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Privatumo politika
Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas
PREAMBULĖ
Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės
įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis.
Mes norime Jus informuoti apie tai, kokius asmeninius duomenis mes renkame, kai Jūs
registruojatės į mūsų duomenų bazę, kodėl mums jų reikia ir į ką galite kreiptis, jei kils
klausimų.
Kam skirta duomenų apsaugos deklaracija?
Deklaracija yra skirta asmenims (toliau taip pat vadinamiems kandidatais), kurie nori
nemokamai užsiregistruoti į Talentor Lietuva duomenų bazę arba pretenduodami į
konkretų konkursą, arba apskritai ieškodami naujų darbo galimybių.
Kas mes esame?
Mes esame UAB Talentor Lietuva (toliau vadinama Talentor). Mes esame tiesioginės
vadovų paieškos kompanija, priklausanti tarptautiniam franšiziniam tinklui, kurio centrinė
būstinė yra Austrijoje, Vienoje. Mes specializuojamės įvairių lygių vadovų paieškoje ir
konsultavime.
UAB Talentor Lietuva
Direktorė: Aušra Grybauskienė
Adresas: Perkūnkiemio 4A, LT-12128 Vilnius
Telefonas: +370 5 2661100
El.paštas: lt.info@talentor.com
Mūsų tinklo partneriai žemiau išvardintose šalyse yra kiekvienas atskirai atsakingas kaip
juridinis vienetas už BDAR nuostatų laikymąsi.
Mūsų Talentor partneriai
Priėjimą prie Jūsų duomenų turi mūsų motininė įmonė ir Talentor franšizės partneriai:



Mūsų motininė įmonė epunkt Internet Recruiting GmbH, kuri įsikūrusi Austrijoje
(registracijos adresas: Harrachstraße 6, 4020 Linz). www.epunkt.com
Mūsų partneriai kiekvienoje šalyje turi savo atskiras įmones, kurių sąrašą galite rasti
čia: https://talentor.com/locations

Visos Talentor partnerių įmonės yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir galiojančių
duomenų apsaugos įstatymų.
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Kodėl mes tvarkome Jūsų duomenis?
Mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume teikti konsultacijas ir darbo pasiūlymus.
Jūs registruojami į kandidatų duomenų bazę, kai kreipiatės dėl konkrečios pozicijos.
Pretendavimas į konkursą ne visada būna sėkmingas iš pirmo karto, todėl vėliau atsiradus
naujam darbo pasiūlymui, atitinkančiam Jūsų profilį, Talentor konsultantas su Jumis gali
susisiekti el.paštu ar telefonu, kad aptartų su Jumis tolimesnius žingsnius.
Jūs taip pat galite užsiregistruoti į kandidatų duomenų bazę ir kai nenurodote į kokį
konkursą pretenduojate. Tokiu atveju Talentor konsultantas su Jumis taip pat gali
susisiekti el.paštu ar telefonu, kad informuotų apie Jums tinkamus darbo pasiūlymus ir
aptartų tolimesnius žingsnius.
Kokiu teisiniu pagrindu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis su Jūsų sutikimu. Mes negalime tvarkyti Jūsų
asmens duomenų be Jūsų sutikimo ir todėl mes to nedarome. Duomenis tvarkome taip pat
dėl teisinių prievolių, dėl teisės pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
Jūs neturite nei teisinės, nei sutartinės prievolės atskleisti savo asmens duomenis. Tačiau
be Jūsų asmens duomenų mes negalime nei priimti Jūsų kandidatūros į konkursą, nei
informuoti Jus apie atsiradusius atitinkamus darbo pasiūlymus.
Kuriuos asmens duomenis mes renkame ir tvarkome?
Kai Jūs atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą, šie duomenys yra renkami ir vėliau
tvarkomi:










Vardas, pavardė, gimimo data
Gyvenamoji vieta (miestas)
Kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el.pašto adresas)
Atsiųsti dokumentai (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, rekomendacijos,
sertifikatai)
Darbo patirtis
Išsilavinimas
Kalbų mokėjimas
Pageidavimai dėl darbo (pageidaujama pozicija/sritis/sektorius, pageidaujamas
atlygis, kiti komentarai)
Data ir laikas (registracijos ir atnaujinimų)

Jūsų duomenis papildo Talentor darbuotojai vėliau atrankos procese:






Darbo pokalbio užrašai, pastabos apie Jus (pvz.: Jūsų motyvacija keisti darbą)
Leidimas gyventi (iš ne ES kandidatų)
Bendravimas el.paštu su konsultantu
Darbo pozicijos, kurias siūlome ar į kurias Jūs pretenduojate
Jūsų profilis kategorizuojamas, kad būtų lengviau jį atrasti
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Norime pabrėžti, kad duomenys, susiję su sveikata, rase, etnine kilme, politinėmis ar
religinėmis pažiūromis, naryste darbo grupėse ar seksualine orientacija yra ypatingai
saugotina. Todėl prašome Jūsų nesiųsti mums tokių duomenų nei gyvenimo aprašyme,
nei kituose dokumentuose.
Ar atliekamas profiliavimas?
Mūsų atrankos procese nėra jokių automatizuotų veiksmų, kurie automatiškai atmestų
kandidatus iš konkurso ar automatiškai rekomenduotų mūsų klientams. Sprendimą apie
tai, su kuriais kandidatais reikia susisiekti dėl laisvos pozicijos, ir ar jų duomenis reikia
perduoti klientui, visada priima atsakingas Talentor konsultantas.
Kandidatų profiliai yra kategorizuojami mūsų kandidatų duomenų bazėje, kad būtų
lengviau juos atrasti ir būtų galima efektyviai pasiūlyti darbo pozicijas. Kategorizuojami
duomenys apie įgūdžius ir darbo patirtį iš Jūsų pateiktų dokumentų. Kai atsiranda nauji
darbo pasiūlymai, šios žymos leidžia atrinkti kandidatus pagal pozicijos reikalavimus.
Talentor konsultantai taip pat naudoja paieškos algoritmus, kad atrinktų kandidatus pagal
pozicijos reikalavimus. Šio metodo pagalba galime atrasti ir tuos kandidatus, kurie savo
dokumentuose naudojo sinonimus.
Kam pateikiami Jūsų duomenys?
Talentor darbuotojai
Kad galėtų įgyvendinti tikslus, Talentor darbuotojai ar Talentor franšizės partneriai
(žr.aukščiau) prieina prie tų duomenų, kurie numatyti punkte „Kuriuos asmens duomenis
mes renkame ir tvarkome?“
Talentor verslo klientai
Atrankos proceso metu mes teikiame jums tinkamus darbo pasiūlymus. Po interviu su
Talentor konsultantu ar po to, kai su Jumis susisiekėme, mes perduodam Jūsų duomenis
atitinkamiems klientams dėl konkrečios pozicijos. Klientui nesuteikiamas pilnas priėjimas
prie visų Jūsų duomenų, jam pateikiamas taip vadinamas kandidato aprašymas pdf
dokumente. Šis aprašymas rengiamas konkrečiai pozicijai ir jame pateikiami pagrindiniai
kandidato asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys),
profesiniai lūkesčiai (pvz.: pageidaujamas atlygis, motyvacija), Talentor konsultanto
vertinimas remiantis interviu ir užrašais. Mūsų klientai pagal sutartį įsipareigoja laikytis
konfidencialumo.
Techninių paslaugų tiekėjai
Techninius sprendimus mums teikia paslaugų tiekėjai (taip vadinami „order processors“).
Tokių paslaugų tiekėjų pavyzdžiai gali būti mūsų kandidatų duomenų bazės programos
gamintojas ar prieglobos paslaugų teikėjas, ar mūsų IT įrangos priežiūros specialistai. Šie
paslaugų tiekėjai turi priėjimą prie Jūsų duomenų tais atvejais, kai yra tikrinama ar
remontuojama programinė įranga. Jie pagal sutartį įsipareigoja ir laikytis konfidencialumo,
ir įdiegti duomenų apsaugos priemones.
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Papildomi gavėjai
Gali būti, kad kai kuriais atvejais mes turėsime suteikti valdžios pareigūnams ar teismo
atstovams priėjimą prie Jūsų duomenų, kad išpildytume teisines prievoles ar kad
apsigintume nuo teisinių skundų.
Kokios Jūsų teisės?
Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas (straipsniai nuo 15 iki 22) numato, kad Jūs
turite teisę susipažinti su duomenimis, juos ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, teisę į
duomenų perkeliamumą, ištaisymą ir teisę nesutikti. Mes norėtume šiek tiek detaliau
paaiškinti kai kurias iš šių teisių.
 Jūsų teisė susipažinti ir ištaisyti duomenis
Jūs turite teisę iš mūsų gauti patvirtinimą, ar su jumis susiję asmens duomenys yra
tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę su jais susipažinti. Jeigu
Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Jūs turite teisę reikalauti, kad jie būtų
ištaisyti ar papildyti.
 Jūsų teisė atšaukti sutikimą ar reikalauti ištrinti asmens duomenis
Jūs bet kada galite atšauti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir pasinaudoti „teise būti
pamirštam“. Tokiu atveju mes esame įpareigoti ištrinti Jūsų asmens duomenis ir informuoti
apie Jūsų prašymą visus, kam mes buvome siuntę Jūsų asmens duomenis. Jūsų sutikimo
atšaukimas nepanaikina duomenų tvarkymo teisėtumo iki sutikimo atšaukimo gavimo.
 Jūsų teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė
nesutikti bei priemonės, susijusios su automatizuotu sprendimų priėmimu
Jūs taip pat galite tvarkyti ar teikti apribojimų teises savo duomenims pagal duomenų
perkeliamumo teisę, be to, jūs turite teisę prieštarauti jūsų duomenų tvarkymui ar
pateikimui (ypač tiesioginei rinkodarai). Taip pat galite reikalauti, kad automatizuoto
duomenų tvarkymo atvejais būtų taikomos įvairios priemonės (pvz., asmens įsitraukimas
ar jūsų požiūrio pristatymas).
Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?
Jūsų asmeniniai duomenys saugomi tol, kol Jūs atšauksite suteiktą sutikimą. Tačiau gali
būti, kad dėl įstatyminių duomenų tvarkymo įsipareigojimų ar siekiant pareikšti, vykdyti
arba apginti teisinius reikalavimus, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir po Jūsų
prašymo atšaukti sutikimą. Tokiai atvejais mes Jus informuosime, kad Jūsų duomenys vis
dar tvarkomi ir dėl kokių priežasčių tai daroma, ir vėliau informuosime apie jų panaikinimą.
Mes pasiliekame teisę ištrinti tų kandidatų profilius, kuriems ilgą laiką negalėjome pasiūlyti
tinkamo darbo. Jei vėliau Jūs rasite Jus dominančią laisvą poziciją, Jūs visada galėsite
susikurti naują profilį.
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Atkreipkite dėmesį, kad tam tikromis aplinkybėmis duomenų iš karto ištrinti negalėsime dėl
teisinių prievolių ir siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad
Jūsų teisės buvo pažeistos.
Europos duomenų apsaugos institucijos kontaktai:
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
Kur kreiptis?
Jei turite klausimų dėl šios duomenų apsaugos deklaracijos ar dėl Jūsų teisių
įgyvendinimo, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu:
Talentor Lietuva UAB (Talentor Lithuania)
Duomenų apsaugos pareigūnas:Aušra Grybauskienė
El.paštas: dataprotection.lithuania@talentor.com

Slapukų naudojimas
Talentor svetainė naudoja Google Analytics, svetainių analitikos paslaugą iš Google, Inc.
("Google"). Google Analytics naudoja slapukus, kurie yra tekstiniai dokumentai, užsaugomi
Jūsų kompiuteryje, kad leistų svetainei analizuoti, kaip lankytojai naudojasi puslapiu.
Slapuko surinkta informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės svetaine (taip pat ir Jūsų IP
adresas), yra perduodama ir saugoma Google serveriuose JAV. Google naudos šią
informaciją, kad įvertintų Jūsų naudojimąsi svetaine, generuotų ataskaitas apie svetainės
aktyvumą svetainės valdytojams ir teiktų kitas paslaugas apie svetainės aktyvumą ir
interneto naudojimą. Google taip pat gali perduoti šią informaciją trečioms šalims, kai to
reikalauja įstatymas ar kai trečios šalys apdoroja informaciją Google vardu. Google
nesusies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google valdomais duomenimis. Jūs galite
atsisakyti naudotis slapukus pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, tačiau
atminkite, kad jei tą padarysite, gali būti, kad kai kurios svetainės funkcijos neveiks.
Naudodamiesi šia svetaine Jūs sutinkate, kad Google tvarkytų duomenis apie Jus
aukščiau aprašytu būdu ir tikslais.
Jūs galite neleisti Google rinkti ir naudoti duomenis (slapukus ir IP adresą) atsisiųsdami ir
instaliuodami naršyklės įskiepį iš čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Atkreipkite dėmesį, kad ši svetainė aktyvuoja Google Analytics nustatymą – anonymizelp,
kuris užtikrina renkamų duomenų anonimizavimą uždengiant paskutinę Jūsų IP adreso
dalį.
Daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir terminus ir duomenų privatumą galima
rasti čia: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html arba
čia: http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html
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