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SUTIKIMAS    

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl rinksime ir tvarkysime tik 
tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkysime teisėtai, 
skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. 
Tvarkydami asmens duomenis, sieksime, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir 
saugomi. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami kitiems asmenims be teisėto 
pagrindo.  

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikysimės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose 
nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. 

Kokiu tikslu mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis? 

Mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume teikti darbo ir verslo pasiūlymus, teikti konsultacijas, 
informuoti apie naujienas, kviesti į savo renginius.  

Jūs registruojami į Talentor Lietuva 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.  

Mes taip pat tvarkome jūsų duomenis, jei kreipiatės į mus dėl mūsų teikiamų paslaugų kaip klientas. 

Kokius asmens duomenis mes tvarkysime? 

Siekdami aukščiau įvardintų tikslų mes galime tvarkyti šiuos duomenis: Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, 
gyvenamąją vietą, lytį, išsilavinimą, patirtį, profesiją, dabar užimamas ir anksčiau užimtas pareigas, įgūdžius, 
gebėjimus, asmenines bei kitas savybes, el.pašto adresą, telefono numerį, Jūsų bendravimo su mumis ir 
darbdaviu informaciją, Jūsų vertinimo rezultatus, Jūsų atvaizdą bei garso ir vaizdo įrašus, jei tokie būtų 
daromi.  

Iš kur mes rinksime Jūsų asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenis mes gausime iš skirtingų šaltinių. Dažniausiai  – iš Jūsų paties(-ios), kai Jūs mums 
pateiksite savo gyvenimo aprašymą, vizitinę kortelę, dalyvausite pokalbiuose su mumis ir Klientu ar 
bendrausite telefonu, el.paštu ar kitomis priemonėmis, atsakinėsite į klausimus ir kt.  

Jūsų duomenis mes taip pat gausime iš trečiųjų asmenų, pvz. Jūsų buvusių ar esamų kolegų, darbdavių ar 
pažįstamų. Šiais būdais informacija ir duomenis apie Jus mes rinksime tik gavę patvirtinimą iš trečiųjų 
asmenų, kad Jūs su tuo sutikote ar buvote iš anksto apie tai informuoti.  

Jūsų duomenis mes rinksime ir iš kitų šaltinių, pvz. socialinių tinklų, kitų interneto svetainių, visuomenės 
informavimo priemonių, duomenų registrų ir pan.  

Visais būdais gautus duomenis mes galėsime apjungti siekdami turėti išsamią ir teisingą informaciją apie 
Jus. 

Kam mes perduosime Jūsų asmens duomenis? 

Jūsų duomenų perdavimas yra apribotas aukščiau nurodytais tikslais. Jūsų asmeniniai duomenys bus 
perduodami Talentor klientams-darbdaviams tik gavus jūsų pritarimą interviu metu, per pokalbį telefonu arba 
elektroniniu paštu. Perdavus jūsų duomenis Talentor klientams, jie kartu su mumis bus jūsų asmens 
duomenų valdytojai. Jei Talentor klientas – darbdavys yra už ES ribų, perduosime jūsų asmens duomenis tik 
Jums su tuo sutikus ir Jus iš anksto apie tai informavę interviu metu, telefonu ar el.paštu.  

Be to, priėjimą prie Jūsų duomenų turi mūsų motininė įmonė ir Talentor franšizės partneriai, duomenų bazės 
paslaugų teikėjai ir IT administratoriai. Išsamiai šios gavėjų kategorijos paaiškintos Talentor duomenų 
apsaugos deklaracijoje https://talentor.com/uploads/images/Privatumo-politika.pdf  
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Visi Talentor klientai, partnerių įmonės ir tiekėjai yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir galiojančių 
duomenų apsaugos įstatymų. 

Kiek laiko mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis? 

Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie apdorojami, pasiekti. Archyvavimo ir 
sutarties su savo klientu vykdymo tikslais mes galime saugoti Jūsų duomenis iki 10 metų nuo šio sutikimo 
gavimo dienos. Jei Jūs bet kuriuo metu pareikšite pageidavimą, jog mes nustotume tvarkyti Jūsų asmens 
duomenis, mes tai padarysime. Atšaukti savo sutikimą galite susisiekdami su mūsų duomenų apsaugos 
pareigūnu dataprotection.lithuania@talentor.com. Tam neprivalote nurodyti jokios atšaukimo priežasties.  

Kaip su mumis susisiekti? 

Visais Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais galite kreiptis dataprotection.lithuania@talentor.com 

 

Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama duomenų apsaugos deklaracijoje, su 
kuria galite susipažinti čia: https://talentor.com/uploads/images/Privatumo-politika.pdf  

 

Sutinku, kad Talentor Lietuva tvarkytų mano asmens duomenis šiame sutikime nurodytais tikslais, 
apimtimi ir būdais. 
 

 


