INFORMACIJA DĖL KANDIDATŲ, SIUNČIANČIŲ ASMENS DUOMENIS PAGAL
AKCINĖS BENDROVĖS GIRAITĖS GINKLUOTĖS GAMYKLOS DARBO SKELBIMUS,
DUOMENŲ TVARKYMO
Gerbiami kandidatai,
informuojame Jus, jog Jūsų gyvenimo aprašymas bei kiti pateikiami dokumentai ir asmens duomenys,
kuriuos pateikiate AB Giraitės ginkluotės gamyklai (toliau – Įmonė) yra tvarkomi tik kandidatų
atrankos į laisvą darbo vietą tikslu, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. Šiuo tikslu Įmonė gali
susisiekti su Jūsų buvusiais darbdaviais, norėdama išsiaiškinti Jūsų kvalifikaciją ir profesinius
sugebėjimus.
Vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, pateikiame Jums informaciją, susijusią su
Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
1. Duomenų valdytojas – Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla, buveinės adresas
Topolių g. 8, Giraitės k., Kauno r., el. pašto adresai: info@ggg-ammo.lt, personalas@ggg-ammo.lt.
2. Duomenų tvarkymo tikslai – reikiamos kvalifikacijos kandidato į darbo vietą AB Giraitės
ginkluotės gamykloje atranka.
3. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Įmonės interesas vykdyti kandidatų atranką, norint
priimti į laisvą darbo vietą tinkamos kvalifikacijos ir profesinių sugebėjimų asmenis.
4. Duomenų subjektų teisės. Informuojame, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų
leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų
tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų
perkėlimą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašymai dėl teisių įgyvendinimo įmonei turi būti pateikti raštu arba el. paštu taip, kad būtų
įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto
tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios
leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (elektroninis parašas). Jei prašymą duomenų subjektas siunčia
paštu ar per kurjerių tarnybas, prie prašymo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopija.
4. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame Jus, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir
kiti dokumentai bei juose pateikti asmens duomenys Įmonės duomenų bazėje saugomi dvejus metus,
jeigu pateikiate pasirašytą „Sutikimą dėl kandidatų duomenų saugojimo AB Giraitės ginkluotės
gamyklos duomenų bazėje“. Jei sutikimo nepateikiate ir pageidaujate dalyvauti tik konkrečiame
konkurse į laisvą darbo vietą, asmens duomenys saugomi iki konkurso pabaigos ir sunaikinami
neatkuriamai.
Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą, atvykę į įmonę (buveinės adresu) arba pateikę
prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (elektroninis
parašas) 1 punkte nurodytais el. pašto adresais.
7. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Įmonės veiksmus Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos veiksmus.

