
PRIVATUMO PRANEŠIMAS KANDIDATAMS  
Vertiname Jūsų asmens duomenų apsaugą ir pateikiame informaciją, kaip UAB „SK Impeks medicinos 
diagnostikos centras“ (toliau – Centras arba mes) tvarko kandidatų į siūlomas darbo vietas (toliau – 
Jūs arba Kandidatas) asmens duomenis.  
Jūsų asmens 
duomenų 
valdytojas:  
 

UAB „SK Impeks medicinos diagnostikos centras“, juridinio asmens kodas 
111508848, adresas V. Grybo g. 32, LT-10318 Vilnius, Lietuva, el. paštas 
info@medcentras.lt, tel. +370 5 247 6385. 
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. paštas dap@medcentras.lt, tel. 
+370 5 247 6385, adresas V. Grybo g. 32, LT-10318 Vilnius, Lietuva.  

Asmens duomenų 
tvarkymo tikslas: 

Kandidatų į siūlomą darbo vietą įvertinimas, atranka bei siekis pasiūlyti 
darbo vietą ateityje. 

Asmens duomenų 
tvarkymo teisinis 
pagrindas: 

 Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.), pavyzdžiui, kai užpildote 
atrankos anketą, atsiunčiate mums savo CV. Jūs bet kada galite 
apsigalvoti ir atšaukti savo duotą sutikimą, apie tai pranešdami mums; 

 Teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.), pavyzdžiui, kai išsaugome 
asmens duomenis norėdami įrodyti atrankų teisėtumą; siekiame įvertinti 
Jūsų įgūdžius, kvalifikaciją, tinkamumą tam tikroms darbo pozicijoms. 

Kokius asmens 
duomenis mes 
tvarkome? 

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, adresas, išsilavinimo, veiklos 
duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita atrankai (įvertinimui) reikalinga 
ar paties kandidato pateikta informacija (pavyzdžiui, apie atlyginimo 
lūkesčius, pageidaujamas darbo sąlygas). 

Kiek laiko 
tvarkome Jūsų 
asmens duomenis? 

Visą atrankos vykdymo laikotarpį ir 1 metus po jos pabaigos (jei tam gautas 
duomenų subjekto sutikimas).  
Atrankos pabaiga laikoma darbo sutarties į konkrečią poziciją sudarymo data 
arba mūsų sprendimas nutraukti atranką.  

Iš kur gauname 
Jūsų asmens 
duomenis? 

 Tiesiogiai iš Jūsų; 
 Iš darbuotojų paieškos, atrankos, darbo skelbimų ir pan. paslaugų teikėjų, 

pvz., iš LR Užimtumo tarnybos, darbo skelbimų portalų, specializuotų 
karjeros socialinių tinklų („LinkedIn“ ar pan.). 

Kam teikiame Jūsų 
asmens duomenis? 

Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams ir partneriams, 
kurie padeda mums vykdyti atrankas bei tvarkyti elektroninę informaciją.  

Jūsų teisės: Jūs turite teisę (1) gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, (2) susipažinti 
su savo duomenimis, (3) reikalauti ištaisyti ar papildyti neišsamius duomenis, 
(4) reikalauti ištrinti duomenis, (5) apriboti duomenų tvarkymą, (6) nesutikti, 
kad duomenys būtų tvarkomi, (7) į duomenų perkeliamumą, (8) pateikti 
skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos 
www.vdai.lrv.lt). 
Šias  teises įgyvendinti galite kreipdamiesi mūsų kontaktais. 

Mūsų privatumo 
politika: 

Daugiau informacijos apie mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą 
sužinosite mūsų Privatumo politikoje arba kreipdamiesi į mus. 

 


