
   

Danske Bank pranešimas dėl kandidatų asmens duomenų apsaugos  
Danske Bank A/S Lietuvos filiale galiojanti redakcija nuo 2021 m. lapkričio 10 d. 

  

Įžanga  
 

Jus, kaip kandidatą į Danske Bank A/S Lietuvos filialo, kuris yra Danske Bank Grupės dalis (toliau 

vadinama – Grupė arba mes arba mūsų), darbuotojus, norime informuoti “kada, kokius ir kodėl”  

asmens duomenų mes tvarkome ir jūsų teises. Mes saugome jūsų duomenis ir privatumą, imdamiesi 

atitinkamų priemonių pagal galiojančius teisės aktus.   

Šis pranešimas dėl asmens duomenų apsaugos nustatomo asmens duomenų tvarkymo pagrindus, 

kuriais remiantis Grupė, įskaitant bet kurį struktūrinį vienetą ar filialą, tvarko jūsų asmens duomenis ir 

užtikrina privatumą, garantuojamą teisės aktais.   

Kada mes tvarkome jūsų asmens duomenis?  
 

 mes įtraukiame jūsų asmens duomenis į mūsų naudojamą atrankų duomenų bazę; 

 mes vertiname jus kaip kandidatą; 

 mes ruošiame ir sudarome sutartį su jumis (esant poreikiui). 

 

 

Kokius asmens duomenis mes tvarkome?  
  

Mes tvarkome įvairius asmens duomenis, įskaitant šiuos:  

 

 CV, testai, užrašai interviu metu, bei kiti duomenys, nurodyti atrankos proceso metu 

pateiktuose dokumentuose, kaip, pavyzdžiui, informacija apie ankstesnę darbo patirtį ir 

kvalifikaciją, išsilavinimą (mokslo baigimo metus) ir jus dominančios pareigos Grupėje;  

 vardas, pavardė, lytis, gimimo data;  

 pilietybė, asmeninis adresas ir kiti kontaktiniai duomenys; 

  informacija apie jūsų darbą Grupėje (jeigu esate buvęs Grupės darbuotojas), kaip, pavyzdžiui, 

darbo sutarties nutraukimo priežastys, data, įspėjimai, kita aktuali, jūsų darbo, veiklos 

vertinimas informacija apie buvusį darbuotoją. 

 

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo 

pagrindas  
  

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis šiais tikslais:  

  darbuotojų atranka, vadovų ir kitų darbuotojų paieška, savanoriškos apklausos siuntimas. 

Mes turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekdami užtikrinti atrankos 

proceso skaidrumą ir teisėtumą. Be to, šių duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galiausiai 

su jumis būtų galima sudaryti darbo sutartį; 



 tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenis Grupė tvarko turėdami jūsų sutikimą. Prašydami 

jūsų sutikimo, mes jums pateiksime aiškią informaciją apie tokį asmens duomenų 

tvarkymą. Pavyzdžiui,  Grupė tvarko jūsų el. paštą adresą tikslu pateikti informaciją apie 

laisvas darbo vietas. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą ir būsite informuoti apie tokio 

atšaukimo pasekmes. 

Tretieji asmenys ir jūsų asmens duomenys  

Iš trečiųjų asmenų gauti asmens duomenys   
Mes tvarkome asmens duomenis, gautus iš trečiųjų asmenų, tokius kaip:  

• darbuotojų atrankos, vadovų ir kitų darbuotojų paieškos įmonių. Mums teikiami asmens 

duomenys yra, pavyzdžiui, jūsų vardas, pavardė, kontaktinė informacija, informacija, nurodyta 

CV ir kituose dokumentuose, kurie buvo pateikti atrankos proceso metu;  

• mes galime rinkti jūsų viešai skelbiamus asmens duomenis, pateiktus socialinių tinklų 

paskyrose, pavyzdžiui, LinkedIn, jeigu atrankos proceso metu jūs mums pateikėte nuorodą. 

Mes galime rinkti tokius asmens duomenis, kaip vardas, pavardė, el. paštas, darbo patirtis ir 

kita jūsų paskyroje pateikta informacija;  

• buvę darbdaviai, kuriuos jūs nurodėte. Mums pateikiami asmens duomenys yra, pavyzdžiui, 

jūsų veiklos ir asmenybės vertinimo rezultatai.            

Tretieji asmenys, kuriems teikiame jūsų asmens duomenis  
Tam tikrais atvejais asmens duomenis galime atskleisti tretiesiems asmenims Grupės viduje arba 

nepriklausantiems Grupei:   

 paslaugų teikėjai, asmens duomenų tvarkytojai, kurie mūsų reikalavimu ir nurodymais 

atlieka tam tikras funkcijas. Tokiems tretiesiems asmenims mes perduodame tik tokius 

asmens duomenis, kurie yra būtini paslaugoms suteikti, o paslaugų teikėjai juos tvarko tik 

mūsų nustatytais  tikslais ir pagrindais (pavyzdžiui, įmonės, prižiūrinčios atrankų sistemas, 

teikiančios administravimo paslaugas ir pan.).  

Jūsų teisės  

Susipažinimas su asmens duomenimis  

Jūs galite susipažinti su mūsų tvarkomais savo asmens duomenimis, taip pat, iš kur jie yra gauti ir kam 

jie naudojami. Jūs galite gauti informacijos apie tai, kiek laiko saugome jūsų duomenis ir kas gauna 

duomenis apie jus, kokia apimtimi mes juos atskleidžiame Lietuvoje ir užsienyje. Tačiau jūsų teisę 

susipažinti su asmens duomenimis gali riboti teisės aktai, kitų asmenų privatumo apsauga ir su mūsų 

verslu ir praktika susijusios priežastys. Teisė susipažinti gali būti netaikoma mūsų praktinei patirčiai, 

komercinėms paslaptims, taip pat vidiniams vertinimams ir medžiagai.  

Grupės tvarkomų duomenų ištaisymas arba ištrynimas  

Jei duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba nesvarbūs, turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų 

ištaisyti arba ištrinti, taikant galiojančiuose teisės aktuose numatytus apribojimus ir teises tvarkyti 



duomenis. Šios teisės įvardijamos kaip „teisė reikalauti ištaisyti duomenis“, „teisė reikalauti ištrinti 

duomenis“ arba „teisė būti pamirštam“.  

 

Duomenų naudojimo apribojimas ir prieštaravimo teisė 

Jei manote, kad su jumis susiję duomenys, kuriuos tvarkome, yra neteisingi, arba jei jūs prieštaraujate 

duomenų naudojimui, galite pareikalauti, kad naudodami šiuos duomenis apsiribotume tik saugojimu. 

Naudojimas apsiribos tik saugojimu, iki kol bus ištaisyti duomenys arba bus patikrinta, ar mūsų teisėti 

interesai nusveria jūsų teisę reikalauti netvarkyti jūsų asmens duomenų.   

Jeigu mes tvarkome jūsų asmens duomenis teisėto intereso pagrindu, jūs turite teisę prieštarauti 

tokiam tvarkymui. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome kreiptis į atranką atliekantį darbuotoją ar 

Darbo teisės padalinį Lietuvoje. 

Jei turite teisę reikalauti, kad mūsų apie jus registruoti duomenys būtų ištrinti, vietoj to galite reikalauti, 

kad naudodami šiuos duomenis apsiribotume tik saugojimu. Jei duomenis apie jus mes naudojame tik 

teisiniam reikalavimui pareikšti, taip pat galite reikalauti, kad bet koks kitas šių duomenų naudojimas 

apsiribotų tik saugojimu.   

Sutikimo atšaukimas  

Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą atskleisti duomenis, kai tokiam atskleidimui reikia jūsų 

sutikimo. Atkreipiame dėmesį, kad jei atšauksite savo sutikimą, mes ir toliau naudosime jūsų asmens 

duomenis, jei turėsime kitą teisinį pagrindą šių duomenų tvarkymui, pavyzdžiui, prievolę, įtvirtintą 

teisės aktuose ar sutartyje.   

Duomenų perkeliamumas  

Jei tvarkome duomenis jums sutikus arba sutarties su jumis pagrindu, turite teisę gauti savo pateiktų 

duomenų kopiją elektroniniu formatu.   

Asmens duomenų ištrynimas ir saugojimas  
 

Jūsų duomenis saugome tik tol, kol to reikia tikslui, dėl kurio jūsų duomenys tvarkomi, pasiekti. Taigi, 

mes saugosime jūsų asmens duomenis atrankos proceso metu ir iki vienerių metų nuo atrankos 

proceso užbaigimo dienos. Jūsų asmens duomenis saugome siekdami užtikrinti atrankos proceso 

skaidrumą ir apsiginti nuo pateiktų teisinių reikalavimų.  

Kontaktinė informacija ir skundų teikimas  

Visada maloniai prašome su mumis, kaip duomenų valdytoju, susiekti, jei kyla klausimų dėl teisių, 

susijusių su privataus gyvenimo apsauga, užtikrinimo, taip pat apie tai, kaip tvarkome asmens 

duomenis. Galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu:  

dpofunction@danskebank.com 

Jei esate nepatenkinti, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o jūsų bendravimas su duomenų 

apsaugos pareigūnu nedavė patenkinamų rezultatų, galite kreiptis į mūsų skundų nagrinėjimo padalinį: 

Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Darbo teisės padalinys Lietuvoje, Saltoniškių g. 2,  08500, Vilnius. Taip 

mailto:dpofunction@danskebank.com


pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: Valstybinė duomenų apsaugos 

inspekcija, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas: ada@ada.lt.  

   


