INFORMACINIS PRANEŠIMAS
APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Kandidatams užimti darbo vietas
Informuojame, kad vadovaujantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
(ES) 2016/679 (toliau - Reglamentas) nuostatomis, Jums išreiškus norą dalyvauti mūsų
organizuojamame konkurse darbo vietai užimti Duomenų tvarkytojas BĮ Respublikinsi
priklausomybės ligų centras (juridinio asmens kodas 190999616, adresas Gerosios Vilties g. 3,
Vilnius, tel. (8 5) 213 7274 , el. p. adresas rplc@rplc.lt) vidaus administravimo pagrindais tvarkys
Jūsų asmens duomenis, būtinus pagal darbo ir socialinės teisės įstatymų reikalavimus.
Paminėtais pagrindais bus tvarkomi tiesiogiai Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas,
pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys, gyvenamosios vietos adresas, darbo patirtis,
nuotrauka, išsilavinimas, pareigos, kita kandidatų savanoriškai pateikiama CV informacija ir pan.).
Duomenys apie Asmenų teistumą gali būti tvarkomi tik, kai tai numato specialūs teisės aktai ir tik ta
apimtimi, kiek tai reikalinga atitinkamų teisės aktų įgyvendinimui.
Jūsų duomenis saugosime vienerius metus nuo duomenų pateikimo.
Įgyvendindami teisės aktuose numatytas pareigas, Jūsų asmens duomenis teiksime
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
teismams, ir kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti asmens
duomenis iš RPLC.
Jūsų sprendimas dalyvauti konkurse užimti laisvą darbo vietą yra savanoriškas. Taigi Jums
išreiškus šį norą, toliau jūsų asmens duomenis rinksime ir tvarkysime vykdydami teisės aktuose
numatytas pareigas, prieš tai Jus informavę ar gavę sutikimą.
Prieigą prie Jūsų asmens duomenų galime suteikti darbuotojams RPLC atsakingiems už
personalo dokumentacijos valdymą, IT, serverio, įpareigodami šiuos atsakingus darbuotojus
užtikrinti duomenų konfidencialumą ir tinkamą apsaugą.
Informuojame, kad esant Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytiems
pagrindams, Jūs galite pasinaudoti šiomis duomenų subjekto teisėmis:
teise susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
teise reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti
neišsamius asmens duomenis;
teise prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus
(išskyrus saugojimą);
teise prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų
tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio
asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Dėl šios priežasties
duomenų subjekto teisių įgyvendinsime tik raštiškai pateiktu prašymu, o prieš įgyvendinant teises
prašyme pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali
būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip
pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
RPLC paskirto duomenų apsaugos pareigūno, į kurį galite kreiptis dėl savo duomenų subjekto
teisių įgyvendinimo bei kitais su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais, kontaktiniai
duomenys – elektroninio pašto adresas agne.adomaitis@rplc.lt, telefono numeris (8- 5) 216 0202.

