
Informacija apie kandidatų į laisvas darbo vietas asmens duomenų tvarkymą 

VšĮ Antakalnio poliklinika pateikia pagal Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 

2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, atliekamą Jums 

kandidatuojant VšĮ Antakalnio poliklinikos skelbiamas laisvas darbo vietas (t. y. kokius kandidatų asmens 

duomenis ir kokiu tikslu poliklinika renka bei tvarko, kiek laiko duomenys saugomi ir kita). 

Duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra VšĮ 
Antakalnio poliklinika (juridinio asmens kodas 124244035, adresas Antakalnio g. 59, LT-10207, Vilnius, ( 8 5 ) 
234 4518, www.antakpol.lt ,  el. p. info@antakpol.lt ), toliau poliklinika.  
 

Kilus klausimams dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į poliklinikos duomenų apsaugos 

pareigūną el. paštu: duomenusauga@antakpol.lt  

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas - vykdyti darbuotojų atranką į poliklinikos skelbiamas laisvas 

darbo vietas (t. y. įvertinti Jūsų tinkamumą laisvai darbo vietai; susisiekti su Jumis dėl papildomos 

informacijos, susijusios su Jūsų kandidatūra, pateikimo). 

 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai yra: 

- Jūsų, kaip duomenų subjekto, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurį Jūs išreiškiate poliklinikai 

pateikdami savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus su kandidatavimu į laisvą 

darbo vietą susijusius dokumentus ir/ar duomenis; 

- Viešojo intereso labui ir vykdant viešosios valdžios funkcijas ir/arba siekiant poliklinikos arba 

trečiosios šalies teisėtų interesų. 

 

Kokius Jūsų asmens duomenis poliklinika tvarko? 

Vykdydama darbuotojų atranką poliklinika renka ir tvarko tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, 

pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, 

išsilavinimas, darbinė patirtis (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės), įgytos kompetencijos 

bei įgūdžiai, išklausyti mokymai/kursai, mokamos kalbos, darbo kompiuteriu įgūdžiai, pageidaujamas darbo 

užmokestis, asmeninės savybės, rekomendacijos (rekomendaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, 

kontaktas, rekomendacijos turinys), kiti Jūsų savanoriškai gyvenimo aprašyme ir/ar kituose Jūsų pateiktuose 

dokumentuose esantys asmens duomenys. 

 

Įgyvendinant nustatytus tikslus, Jūsų asmens duomenis poliklinika gali gauti: 

- tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs juos poliklinikai pateikiate savo iniciatyva ir/ar poliklinikos papildomai 

paprašius (pvz. siųsdami savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, kandidatuodami į poliklinikos darbo 

skelbimus darbo paieškos portaluose, bendraudami su poliklinikos darbuotojais telefonu, el. paštu, susitikimų 

metu, ir t.t.);  

- iš trečiųjų šalių, kai Jūsų asmens duomenys gaunami iš darbo paieškos internetinių portalų, 

įdarbinimo įmonių, kitų atrankos ir/ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, jei tokios yra 

pasitelkiamos; 

- iš Jūsų buvusių darbdavių (iš anksto Jus apie tai informavus, poliklinika gali kreiptis į Jūsų ankstesnius 

darbdavius ir paprašyti jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir/ar dalykines savybes); 

- iš Jūsų esamo darbdavio (tik gavus Jūsų išankstinį, aiškiai išreikštą sutikimą, poliklinika gali kreiptis į 

Jūsų esamą darbdavį ir paprašyti jo nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir/ar dalykines 

savybes); 

- teisės aktų nustatyta tvarka ir teisėtais tikslais iš kitų šaltinių (pvz. registrų). 

Vykdant darbuotojų atranką Jūsų, kaip kandidato, asmens duomenis poliklinika tvarkys ir saugos: 

- iki atrankos į laisvą darbo vietą, į kurią Jūs kandidatavote, pabaigos, bet visais atvejais ne ilgiau kaip 

6 (šešis) mėnesius nuo Jūsų gyvenimo aprašymo gavimo dienos; arba 

- Poliklinika ilgiau saugoti Jūsų asmens duomenis po nurodyto termino (tikslu pateikti Jums darbo 

pasiūlymą pakartotinai), apie tai Jus informuos ir gavus Jūsų sutikimą Jūsų asmens duomenys bus 

saugomi ne ilgiau nei 24 mėnesius po gauto sutikimo.  

http://www.antakpol.lt/
mailto:duomenusauga@antakpol.lt


Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę: 

- atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. 

Sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas neturės įtakos iki tokio atšaukimo vykdyto Jūsų asmens 

duomenų tvarkymo teisėtumui; 

- gauti informaciją apie tai ar poliklinika tvarko Jūsų asmens duomenis ir jeigu taip, susipažinti su savo 

asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 

- reikalauti ištaisyti neteisingus arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti 

neišsamius, netikslius asmens duomenis; 

- esant Reglamente numatytoms aplinkybėms (kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, 

išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.) teisę prašyti savo asmens duomenis sunaikinti arba sustabdyti 

savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Ši teisė netaikoma, jeigu pareiga poliklinikai 

tvarkyti šiuos asmens duomenis yra nustatyta teisės aktuose; 

- esant Reglamente nurodytiems atvejams (laikotarpiu, kol yra nagrinėjamas duomenų subjekto 

prašymas dėl duomenų tikslumo ar duomenų tvarkymo ir kt.) teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas 

būtų apribotas. Ši teisė netaikoma, jeigu pareiga poliklinikai tvarkyti šiuos asmens duomenis yra nustatyta 

teisės aktuose; 

- į duomenų perkėlimą; 

- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – L. Sapiegos g. 17, 10312 

Vilnius (Įėjimas iš kairės pusės), interneto svetainės adresas – www.vdai.lrv.lt/), jeigu manote, kad Jūsų 

asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises. 

 

Visi paklausimai, prašymai ir/ar skundai, susiję su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, privalo 

būti pateikti raštu.  

Rekomenduotiną užpildyti formą rasite Antakalnio poliklinikos duomenų subjekto teisių įgyvendinimo 

tvarkos taisyklėse, esančiose Antakpol.lt puslapio skiltyje Asmens duomenų apsauga.  

Siekiant, kad būtų įgyvendintos Jūsų duomenų subjektų teisės, turėsite patvirtinti savo asmens 

tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens 

duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių. 

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą paklausimą, prašymą ir/ar skundą, susijusį su duomenų 

subjekto teisių įgyvendinimu, arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei paklausimas, prašymas 

ir/ar skundas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. 
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