VALSTYBĖS ĮMONĖS „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ PRIVATUMO PRANEŠIMAS
Valstybės įmonė „Kelių priežiūra“ (toliau – Įmonė) siekdama užtikrinti Jūsų asmens duomenų
apsaugą įsipareigoja juos tvarkyti sąžiningai ir laikytis visų Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytų
reikalavimų. Mūsų tikslas užtikrinti Jūsų asmens duomenų privatumą.
Tvarkydama Jūsų asmens duomenis Įmonė naudoja organizacines ir technines priemones, kurios
tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo,
taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.
ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS
Asmens duomenų valdytojas yra valstybės įmonė „Kelių priežiūra“, I. Kanto g. 23, 44296 Kaunas,
visą kontaktinę informaciją galite rasti paspaudę šią nuorodą: http://keliuprieziura.lt/kontaktai/.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS
Jūsų asmens duomenis tvarkome Personalo atrankos tikslu, siekiant sudarytį darbo sutartį. Jeigu
duosite Sutikimą, Jūsų asmens duomenis įtrauksime į Įmonės kandidatų duomenų bazę ir atsiradus
galimybei pasiūlysime kandidatuoti į laisvas darbo pozicijas.
ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS
Įmonė neperduoda Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytus
privalomus asmens duomenų atskleidimo atvejus teisėsaugos ar valstybės ir savivaldybių
institucijoms, atvejus.
Įmonė tvarkydama Jūsų asmens duomenis gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie atlieka
Informacinių sistemų priežiūros, serverių talpinimo ir buhalterines paslaugas. Pasirinkti asmens
duomenų tvarkytojai vadovaujasi įmonės nustatytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.
KANDIDATŲ ASMENS DUOMENYS
Atlikdami atrankas į darbo poziciją, Įmonė tvarko tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra
susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Įmonė nerenka ir netvarko
kandidatų ypatingų asmens duomenų.
Įmonė tvarko Jūsų gyvenimo aprašymo anketoje, motyvaciniame laiške bei atrankos metu pateiktus
asmens duomenis.
Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus
darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti/sunaikinti pasibaigus atrankos
procesui.
Išreiškus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens
duomenys Įmonės kandidatų duomenų bazėje bus saugomi 5 metus.

KAIP SAUGOME ASMENS DUOMENIS?
Įmonė Jūsų asmens duomenis tvarko neviršydama tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Prieigą
prie Jūsų asmens duomenų turi tik tie Įmonės darbuotojai, kurie privalo tvarkyti asmens duomenis,
kad galėtų vykdyti savo darbines funkcijas.
Įmonė deda maksimalias pastangas, siekdama apsaugoti asmens duomenis nuo praradimo, neleistino
naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume Jūsų duomenis.
Įmonės pasirinktos duomenų apsaugos priemonės užtikrina Jūsų asmens duomenų konfidencialumą,
vientisumą bei prieinamumą.
JŪS TURITE ŠIAS TEISES:
1. Teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir prieigą prie savo
duomenų. Todėl iš anksto apie tai jus informuojame šiame Privatumo pranešime.
2. Teisę kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis.
3. Teisę ištrinti savo asmens duomenis, jei manote, kad nėra reikalo Įmonei juos toliau turėti,
arba buvote davę sutikimą ir nusprendėte jį atšaukti. Ši teisė negalioja, jei duomenų tvarkymas
susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų
nustatymu, vykdymu bei gynimu.
4. Teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (teisė į duomenų perkeliamumą).
Ši teisė galioja, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis Jūsų sutikimu arba
pasirašius sutartį.
5. Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad ir toliau
saugosime Jūsų duomenis, tačiau laikinai negalėsime jų tvarkyti (Pavyzdžiui, aptikus
netikslius duomenis, jie nebūtų tvarkomi, kol nebūtų ištaisyti).
6. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
7. Teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.
KONTAKTAI
Kilus bet kokiems klausimams, susijusiems su šiame Privatumo pranešime pateikta informacija, Jūsų
asmens duomenų apsaugos ar Jūsų teisių įgyvendinimo klausimais, maloniai prašome susisiekti su
Įmone elektroniniu paštu ada@keliuprieziura.lt arba adresu I. Kanto g. 23, Kaunas.

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO PATEIKTI INFORMACIJĄ FORMA

Galite susipažinti su savo asmens duomenimis kreipdamiesi į Įmonę. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti
arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į
duomenų perkeliamumą. Siekdami pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, į Įmonę kreipkitės
užpildydami šią formą. Šioje formoje pateikta informacija bus naudojama tik norint atsakyti į Jūsų užklausą.

Vardas, pavardė:

__________________________________________________________________

Adresas:

___________________________________________________________________

Telefonas:

___________________________________________________________________

El. paštas:

___________________________________________________________________

Prašymo tikslas:

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Apibūdinkite, kokią informaciją siekiate gauti iš Įmonės ir kuria savo duomenų subjekto teise siekiate
pasinaudoti:
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Parašas:

____________________________________________________________________

Data:

____________________________________________________________________

Užpildytą formą atsiųskite elektroniniu paštu ada@keliuprieziura.lt arba pristatykite į Įmonę, adresu: I. Kanto
g. 23, Kaunas. Prie užpildytos formos pateikite Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Įmonė į Jūsų
užklausą atsakys per mėnesį laiko nuo dokumentų gavimo dienos. Įmonė pasilieka teisę terminą pratęsti,
atsižvelgiant į gautų prašymų sudėtingumą ir skaičių.

