Privatumo pranešimas dėl kandidatų asmens duomenų tvarkymo
UAB „Mikron Kaunas“, juridinio asmens kodas 305103936, registruotos buveinės adresas Taikos
pr. 114L, Kaunas, kaip asmens duomenų valdytojas (toliau - „duomenų valdytojas“), pagal ES
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr.679 / 2016 (toliau -„BDAR“) ir taikytinus nacionalinius
duomenų apsaugos teisės aktus (toliau - „duomenų apsaugos įstatymai“) informuoja Jus, kad Jūsų
asmens duomenys bus tvarkomi šiais būdais ir tikslais:
1. Duomenų tvarkymo objektas
Duomenų valdytojas tvarko šiuos asmens duomenis (toliau - „asmens duomenys“ arba
„duomenys“), kuriuos perdavėte Jūs (ar trečiosios šalys, atsakingos už įdarbinimo procesą)
įdarbinimo proceso bei pokalbių dėl darbo metu:
- asmens identifikavimo duomenis, pvz., vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto
adresą, gimimo datą, išsilavinimą, darbo patirtį, įvertinimą atliktą darbuotojų atrankos metu,
kai tai būtina banko sąskaitos numerį ir pan.
- specialių kategorijų duomenis, susijusius su sveikata, pvz. duomenis apie tinkamumą dirbti
tam tikrus specifinius darbus, duomenis apie priklausymą tam tikroms ginamoms
kategorijoms, kiek tai reikalinga įdarbinimui konkrečiose pareigose, į kurias pretenduojate.
2. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, be Jūsų išankstinio sutikimo, šiais tikslais ir remiantis šiais
teisiniais pagrindais:


ikisutartinių įsipareigojimų vykdymas, visų pirma:
- teisingas darbuotojų atrankos vykdymas (pvz. kandidatų anketų, CV ir kitų dokumentų
administravimas);
- ikisutartinių įsipareigojimų vykdymas, būtinas įdarbinimo proceso užbaigimui ir darbo
santykių pagrindimui.



duomenų valdytojo teisėti interesai, ypač šiais atvejais:
- duomenų valdytojo interesų gynimas teisme ir galimų teisminių ginčų sprendimas;
- neteisėtų veiksmų prevencija ir kova su neteisėtais veiksmais.

3. Duomenų tvarkymo būdai
Jūsų asmens duomenų tvarkymas vyksta popierine ir elektronine forma, juos renkant, registruojant,
organizuojant, saugant, konsultuojant, tvarkant, apdorojant, pasirenkant, pašalinant, lyginant,
naudojant, prijungiant, blokuojant, pranešant apie juos, ištrinant ir sunaikinant duomenis.
4. Duomenų saugojimas
Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis laikotarpį, reikalingą aukščiau nurodytiems asmens
duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau nei vienerius metus nuo jų surinkimo momento.
5. Duomenų suteikimas
Duomenų teikimas aukščiau nurodytiems tikslams yra būtinas, o bet koks galimas atsisakymas
pateikti minėtus duomenis reiškia, kad neįmanoma tęsti darbuotojų atrankos etapo ir galiausiai pradėti
ar tęsti darbo santykius.

6. Prieiga prie duomenų
Jūsų asmens duomenys pirmiau nurodytais tikslais gali būti prieinami toliau išvardytiems asmenims:
 Duomenų valdytojo vadovams bei darbuotojams, atsakingiems už darbuotojų atranką, taip pat,
kuriems pavesta dirbti su asmens duomenimis ir/ar vidiniams duomenų tvarkytojams;
 „Mikron“ įmonių tinklo nariams ir (arba) trečiosioms šalims (pvz., darbuotojų atrankos
paslaugas teikiančioms įmonėms, IT paslaugas teikiančioms įmonėms, advokatų kontoroms,
apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms, etc.), kurie teikia paslaugas duomenų valdytojo
pavedimu, ir tvarko asmens duomenis kaip išoriniai duomenų tvarkytojai.
7. Duomenų perdavimas
Jūsų duomenys be jūsų išankstinio sutikimo taip pat gali būti atskleisti kontrolės įstaigoms, policijai,
teisminėms institucijoms, finansų ministerijai, mokesčių institucijoms, ministerijoms ir
kompetentingoms institucijoms, vietos valdžios institucijoms (regioninėms, rajono institucijoms,
savivaldybėms), jiems paprašius. Šie teisiniai subjektai, veikdami kaip savarankiški duomenų
valdytojai, tvarkys duomenis institucijų tikslais, susijusiais su tyrimais ir kontrole. Jūsų duomenys
taip pat gali būti perduoti trečiosiomis šalimis (pvz., partneriams, draudimo fondams ir kt.), kurie
tvarko duomenis, kaip savarankiški duomenų valdytojai, atlikdami darbus pirmiau minėtiems
tikslams pasiekti.
8. Duomenų persiuntimas
Jūsų duomenys nebus perduodami į ES nepriklausančias šalis ar tarptautines organizacijas.
9. Duomenų subjektų teisės
Duomenų valdytojas informuoja Jus, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, išskyrus įstatymų numatytus
apribojimus, turite teisę:
 gauti patvirtinimą apie turimus ar neturimus Jūsų asmens duomenis, net jei jie dar nebuvo
užregistruoti, taip pat gauti juos suprantama forma;
 gauti nuorodą ir, jei būtina, kopiją apie: a) asmens duomenų kilmę ir kategoriją; b) tvarkymo
metodą, taikomą tvarkant elektroninėmis priemonėmis; c) tvarkymo tikslus ir būdus; d)
duomenų valdytojo ir tvarkytojo identifikavimo duomenis; e) asmenis ir asmenų kategorijas,
kuriems gali būti atskleisti asmens duomenys arba kuriems tokia informacija gali būti
teikiama, ypač trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų atveju; f) duomenų saugojimo trukmę
(jei įmanoma) arba kriterijus, naudojamus nustatant šį laikotarpį; g) automatizuotą sprendimų
priėmimo procesą ir šiuo atveju naudojamos logikos taikymą, bei jo reikšmę ir duomenų
subjektui tikėtinas pasekmes; h) tinkamų apsaugos priemonių buvimą duomenų perdavimo
ES nepriklausančioms šalims arba tarptautinei organizacijai atveju.
 kad būtų nedelsiant atnaujinti ir ištaisyti neteisingi duomenys arba, jei tai Jums svarbu,
papildyti neišsamūs duomenys;
 bet kuriuo metu lengvai ir be kliūčių atšaukti duotus sutikimus, ir, jei įmanoma, naudoti tuos
pačius kanalus, kuriais jie buvo suteikti;
 į duomenų ištrynimą, jų anonimiškumo užtikrinimą ar blokavimą: a) kai tie duomenys buvo
tvarkomi neteisėtai; b) kai jie nebereikalingi tiems tikslams pasiekti, kuriems jie buvo surinkti
arba vėliau tvarkomi; c) atšaukus sutikimą, kurio pagrindu atliekamas duomenų tvarkymas, ir
jei nėra kito teisinio pagrindo; d) tuo atveju, jei prieštaraujate duomenų tvarkymui ir nėra kitų
teisėtų priežasčių tęsti tvarkymą; e) įvykdžius teisinę prievolę; f) duomenų, susijusių su
nepilnamečiais, atveju. Duomenų valdytojas gali atsisakyti ištrinti duomenis tik šiais atvejais:

a) pasinaudodamas teise į saviraiškos ir informacijos laisvę; b) vykdant įstatymų nustatytą
prievolę, atliekant užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui
pavestas viešosios valdžios funkcijas; c) dėl viešojo intereso priežasčių susijusių su
visuomenės sveikata; d) archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių
tyrimų arba statistikos tikslais; e) siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti savo teisinius
reikalavimus;
 į duomenų tvarkymo apribojimą, kai: a) ginčijamas asmens duomenų teisingumas; b)
duomenų valdytojas neteisėtai tvarko duomenis, siekiant užkirsti kelią jų ištrynimui; c) ginate
savo interesus teisme; d) tikrinamas galimas duomenų valdytojo teisėtų priežasčių pirmumas
duomenų subjekto teisėtų priežasčių atžvilgiu;
 laisvai, struktūrizuota ir bendrai naudojama įskaitoma forma gauti su Jumis susijusius asmens
duomenis, jei jie tvarkomi automatizuotai, kad juos galima būtų perduoti kitam duomenų
valdytojui arba, jei tai techniškai įmanoma, kad duomenų valdytojas tiesiogiai perduotų juos
kitam duomenų valdytojui;
 iš dalies arba visiškai nesutikti a) tvarkyti Jūsų asmens duomenų dėl pateisinamų priežasčių,
susijusių su Jūsų konkrečia situacija; b) tvarkyti Jūsų asmens duomenų, siekiant siųsti
informacinę medžiagą, naudojant automatines skambučių sistemas nenurodant operatoriaus
elektroniniu paštu ir (arba) įprastinėmis ryšio priemonėmis telefonu ir (arba) popieriniu paštu;
 Pateikti skundą priežiūros institucijai.
Pirmiau minėtais atvejais duomenų valdytojas, esant reikalui, informuos trečiąsias šalis, kurioms
buvo perduoti Jūsų asmens duomenys, kad pasinaudojote savo teisėmis, išskyrus ypatingus atvejus
(pvz., kai toks veiksmas neįmanomas arba reikalauja lėšų, kurios yra akivaizdžiai neproporcingos
saugomoms teisėms).
10. Būdai pasinaudoti savo teisėmis
Galite bet kuriuo metu pasinaudoti savo teisėmis:
 siųsdami registruotą laišką su gavimo patvirtinimu duomenų valdytojo adresu;
 siųsdami elektroninį laišką hr.mka@mikron.com;
 Paskambinę telefono numeriu 8 37 395545.
11. Duomenų valdytojas ir tvarkytojai
Duomenų valdytojas yra:
 UAB „Mikron Kaunas“, juridinio asmens kodas 305103936, registruotos buveinės adresas
Taikos pr. 114L, Kaunas.
Aktualus duomenų tvarkytojų sąrašas yra saugomas duomenų valdytojo buveinėje.

UAB „Mikron Kaunas“

