SUTIKIMAS DĖL KANDIDATŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO
AKCINĖS BENDROVĖS GIRAITĖS GINKLUOTĖS GAMYKLOSDUOMENŲ BAZĖJE
Šalys:
Fizinis asmuo (duomenų subjektas) - teikiantis gyvenimo aprašymą, kartu su juo pridedamus
dokumentus (jeigu tokie yra pridedami) bei juose įtvirtintus atitinkamus duomenis.
Juridinis asmuo - AB Giraitės ginkluotės gamykla (toliau – Įmonė).

Objektas: fizinio asmens (duomenų subjekto) juridiniam asmeniui teikiamasgyvenimo aprašymas ir
kartu su juo pateikti dokumentai (jeigu tokie yra pateikti) bei juose įtvirtinti duomenys.

Šiuo dokumentu fizinis asmuo (duomenų subjektas) sutinka, kad AB Giraitės ginkluotės gamykla
(toliau – Įmonė) tvarkytų ir saugotų jo gyvenimo aprašymą ir kartu su juo pateiktus dokumentus (jeigu
tokie yra pateikti) bei minėtuose dokumentuose įvardintus asmens duomenisteisės aktų nustatyta tvarka.
Įmonė įsipareigojafizinio asmens (duomenų subjekto) gyvenimo aprašymą ir kartu su juo pateiktus
dokumentus (jeigu tokie yra pateikti) bei juose įtvirtintusduomenis tvarkyti tik kandidatų į laisvas
darbo vietas atrankos tikslais. Gyvenimo aprašymas ir kartu su juo pateikti dokumentai (jeigu tokie yra
pateikti) bei juose įtvirtinti duomenys būtų įtraukti į Įmonės duomenų bazę ir svarstomi Įmonėje
atsilaisvinus darbo vietai, atitinkančiai fizinio asmens (duomenų subjekto) kvalifikaciją. Priklausomai
nuo svarstymo rezultatų, su fiziniu asmeniu būtų susisiekta ir pateikiamas darbo pasiūlymas.
Įmonė įsipareigoja duomenis tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikantis teisės aktų nustatytų
reikalavimų, tik šiame sutikime nustatytais tikslais, taip pat užtikrinti asmens duomenų saugumą,
įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto
sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Sutikimo galiojimo terminas – 1 metai.
Vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, pateikiame informaciją, susijusią su
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 – tik kandidatų į laisvas darbo vietas AB Giraitės ginkluotės
gamykloje atrankos tikslais.
3. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – šiame sutikime nurodytų asmens duomenų
tvarkymo teisinis pagrindas – šis sutikimas.
4. Duomenų subjektų teisės. Fizinis asmuo (duomenų subjektas) turi šias teises: teisę prašyti,
kad būtų leista susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų
tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų
perkeliamumą. Šias teises galima 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.
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5. Teisė atšaukti sutikimą. Fizinis asmuo (duomenų subjektas) turi teisę bet kada atšaukti šį
sutikimą. Sutikimą galima atšaukti atvykus į Įmonę (buveinės adresas nurodytas pirmame šio sutikimo
punkte) arba pateikus prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti
asmenį (elektroninis parašas) 1–ame punkte nurodytais el. pašto adresais.
6. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Šis sutikimas ir jame nurodyti asmens duomenys
yra saugomitrejus metus nuo sutikimo atšaukimo arba jo galiojimo termino pabaigos. Gyvenimo
aprašymas, kartu su juo pridedamui dokumentai (jeigu tokie yra pridedami) ir jame pateikti duomenys
Įmonės duomenų bazėje saugomi trejus metus šio sutikimo pagrindu, nebent sutikimą atšaukiate 5
punkte nurodytais būdais.
7. Skundų teikimas. Fizinis asmuo (duomenų subjektas) turi teisę skųsti Įmonės veiksmus
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus.
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