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Kandidatų į darbuotojus asmens 
duomenų privatumo taisyklės 

I. DOKUMENTO PASKIRTIS  

 

1. UADB „INVL Life“ (toliau – Bendrovės) Pretendentų į darbo vietas registro Baltijos šalyse aprašas 
(toliau – Taisyklės) nustato kandidatų asmens duomenų tvarkymo tvarką ir pateikia informaciją apie 
tai, kokius kandidatų duomenis ir kokiu pagrindu Bendrovė renka ir tvarko, kokiems procesams juos 
naudoja, nustato duomenų saugojimo terminą, taip pat kitą svarbią informaciją.  

 

2. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 
(ES) 2016/679, Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Latvijos asmens duomenų 
tvarkymo įstatymu, Estijos asmens duomenų apsaugos įstatymu ir kitais šią sritį 
reglamentuojančiais teisės aktais. 

 

II. SĄVOKOS I IR BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

3. Bendrovė – tai UADB „INVL Life“, turinti filialus Latvijoje ir Estijoje.  

 

4. Kandidatas – tai fizinis asmuo, pretenduojantis į laisvą darbo vietą Bendrovėje arba į Bendrovės 
valdymo organo nario pareigas, nepriklausomai nuo to, ar kandidatas į Bendrovės valdymo organą 
yra Bendrovės darbuotojas ar nepriklausomas valdymo organo narys, arba į pagrindines funkcijas 
atliekančio asmens pareigas, nepriklausomai nuo to, ar kandidatas į pagrindines funkcijas 
atliekančio asmens pareigas bus įdarbintas, ar atliks užsakomąją pagrindinę funkciją. 

 

5. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba gali 
būti nustatyta (toliau – Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta – tai 
asmuo, kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, 
pavyzdžiui, vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, buvimo vietos duomenis, internetinį 
identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, 
protinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Kandidatų asmens duomenys 
tvarkomi tik Europos Sąjungos teritorijoje.  

 

6. Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais 
atliekama automatizuota arba neautomatizuota operacija ar operacijų visuma, pavyzdžiui, rinkimas, 
įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, paieška, 
susipažinimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitaip padarant juos prieinamus, 
lyginimas ar derinimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas. 

 

7. Sutikimas – tai bet koks laisva valia duotas, konkretus, informuotas ir nedviprasmiškas Duomenų 
subjekto valios pareiškimas, kuriuo jis (ji) savo pareiškimu arba aiškiu teigiamu veiksmu išreiškia 
sutikimą tvarkyti su juo (ja)  susijusius asmens duomenis. 

 

8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų 
apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose. 

 

9. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ir (arba) atnaujinamos. Naujausia ir aktuali Taisyklių 
redakcija skelbiama interneto svetainėje https://assets.invl.com/privacy-policy/INVL-Group-
Privacy-Policy.pdf (Lietuvoje); https://www.invl.ee/en/invl-life-privacy-policy/ (Estijoje); 
https://invl.lv/wp-content/uploads/2022/05/Privatuma_politika_27042022_02052022.pdf (Latvijoje). 

 

10. Visais su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant prašymus pasinaudoti duomenų 
subjektų teisėmis, su Bendrove, kaip kandidatų asmens duomenų valdytoja, galima susisiekti šiais 
būdais:  

10.1. El. pašto adresu cv@invl.com; 

https://assets.invl.com/privacy-policy/INVL-Group-Privacy-Policy.pdf
https://assets.invl.com/privacy-policy/INVL-Group-Privacy-Policy.pdf
https://www.invl.ee/en/invl-life-privacy-policy/
https://invl.lv/wp-content/uploads/2022/05/Privatuma_politika_27042022_02052022.pdf
mailto:cv@invl.com
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10.2. kreipiantis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną (el. pašto adresas: 
dap@invl.com);  

10.3. paštu, adresas korespondencijai: 

10.3.1. Lietuvoje: Gynėjų g. 14, 01109, Vilnius, Lietuva.  

10.3.2. Latvijoje: Kronvalda bulvāris 3-3, LV-1010 Rīga, Latvija, +371 675 03333. 

10.3.3. Estijoje: Lõõõtsa 12, 11415 Talinas, Estija, +372 681 2300. 

 

11. Duomenų valdytojo kontaktinė informacija: 

 

UADB „INVL Life“  

Įmonės kodas: 305859887 

Registruotos buveinės adresas: Gynėjų g. 14, 01109, Vilnius 

Tel.: 8 700 55 959 

El. pašto adresas: dap@invl.com  

 

III. KANDIDATŲ ATRANKA IR KANDIDATŲ VERTINIMAS.  

 

12. Vykdydama atrankas į laisvas darbo vietas Bendrovėje ir vertindama kandidatą, Bendrovė tvarko 
šiuos kandidatų duomenis: 

12.1. bendra informacija apie kandidatą: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos 
adresas, kandidato elektroninio pašto adresas, pašto adresas ir (arba) telefono numeris, 
informacija apie kandidato darbo patirtį (darbo vieta, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybė 
ir (arba) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi 
laikotarpis, išsilavinimas ir (arba) kvalifikacija), informacija apie mokymąsi darbo vietoje 
(išklausyti mokymai, gauti pažymėjimai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacines 
technologijas, vairuotojo pažymėjimą (jei jis reikalingas darbo funkcijoms atlikti), kitos 
kompetencijos, asmeninės savybės; 

12.2. sveikatos būklę patvirtinantys dokumentai (t. y. duomenys apie neįgalumą), kad būtų 
galima įvertinti kandidato gebėjimą dirbti pagal darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų 
reikalavimus; 

12.3. informacija apie nepriekaištingą kandidato reputaciją, siekiant tinkamai vykdyti teisės 
aktuose numatytas Bendrovės, kaip licencijuoto finansų rinkos dalyvio, pareigas; 

12.4. informacija apie ryšius su kitomis įmonėmis bei ūkinę ir komercinę veiklą, siekiant 
išvengti galimų interesų konfliktų ir užtikrinti jų valdymą;  

12.5. anksčiau paskelbta ir kita informacija, kurią kandidatas pateikė savo gyvenimo 
aprašyme, motyvaciniame laiške, kompetencijų ir tinkamumo anketoje ar kituose paraiškos 
dokumentuose, ir viešoje erdvėje (pvz., internetiniuose portaluose) paskelbta informacija;  

12.6. rekomendacijos, darbdavio atsiliepimai: kandidatą rekomendavęs ar pasiūlęs asmuo, jo 
(jos) kontaktiniai duomenys, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys; 

12.7. informacija apie kandidato vertinimą: pokalbio su kandidatu santrauka, atranką 
vykdančio asmens (vykdančių asmenų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testų rezultatai. 

 

13. 12.2-12.4 punktuose nurodyti duomenys renkami ir tvarkomi tik galutiniame atrankos etape. 

 

14. Bendrovė renka ir tvarko kandidato asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina atrankai į konkrečią 
darbo vietą ir kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.  

 

15. Jei kandidatas pateikia Bendrovei kitų su juo susijusių asmenų duomenis, kandidatas privalo šiuos 
asmenis apie tai informuoti ir supažindinti juos su Taisyklių nuostatomis.  

 

mailto:simona.dacioliene@invl.com
tel:%208%20700%2055%20959
mailto:info@invl.com
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16. 12 punkte nurodytų duomenų (toliau – Duomenys) tvarkymo teisinis pagrindas gali būti Duomenų 
subjekto ketinimas sudaryti sutartį su Bendrove, Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo (jos) 
asmens duomenis konkrečiu tikslu, taip pat teisinių prievolių vykdymas. Įgyvendinusi BDAR 
nustatytus reikalavimus, Bendrovė taip pat gali tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasi teisėto 
intereso sąvoka (pavyzdžiui, siekdama užtikrinti veiklos rizikos valdymą). To paties kandidato 
asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar daugiau pirmiau nurodytų teisinių 
pagrindų, laikantis taikomuose teisės aktuose numatytų sąlygų. 

 

17. Bendrovė rinks kandidato asmens duomenis iš kitų šaltinių tik gavusi atskirą kandidato sutikimą. 
Pavyzdžiui, Bendrovė peržiūrės kandidato rekomendacijas arba prašys kandidato darbdavio 
atsiliepimų tik tuo atveju, jei kandidatas sutiks, kad Bendrovė susisiektų su nurodytu darbdaviu ir 
(arba) kitu asmeniu. 

 

18. Jei, pasibaigus atrankai į atitinkamas pareigas, Bendrovė nepasirenka kandidato ir nesudaro su juo 
(ja) darbo sutarties, Bendrovė sunaikina visus atrankos tikslais surinktus asmens duomenis, 
išskyrus atvejus, kai kandidatas sutinka, kad jo (jos) duomenys būtų įtraukti į Bendrovės kandidatų 
duomenų bazę. 

 

19. Jei kandidatas sutinka būti įtrauktas į Bendrovės kandidatų duomenų bazę ir gauti informaciją apie 
būsimas Bendrovės ar „INVL“ investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės įmonių darbuotojų 
paieškas ir atrankas, Bendrovė toliau tvarkys 12 punkte nurodytus kandidato duomenis kandidatų 
duomenų bazėje. Duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 12 mėnesių po atrankos pabaigos.  

 

20. Pasibaigus atrankai, kandidatas gali nesutikti, kad jo (jos) duomenys būtų įtraukti į kandidatų 
duomenų bazę ir toliau tvarkomi, taip pat kandidatas gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir 
paprašyti pašalinti jo (jos) duomenis iš kandidatų duomenų bazės.  

 

21. Kandidato asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, nei nustatyta šiose taisyklėse, tik esant 
teisės aktuose numatytiems pagrindams.  

 

IV. DUOMENŲ GAVIMO ŠALTINIAI  

 

22. Paprastai Bendrovė kandidato duomenis gauna tiesiogiai iš kandidato, kai šis atsiliepia į Bendrovės 
darbo skelbimą ir (arba) pateikia savo gyvenimo aprašymą, kandidato anketą ir (arba) kitus 
kandidato dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir kt.). 

 

23. Informaciją apie kandidato kandidatūrą, jo (jos) gyvenimo aprašymą ir (arba) kitus paraiškos 
dokumentus Bendrovė taip pat gali gauti iš subjektų, teikiančių darbo paieškos, atrankos ir (arba) 
tarpininkavimo paslaugas, pavyzdžiui, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos portalų, specializuotų 
karjeros socialinių tinklų (pvz., „Linkedin“). 

 

24. Tam tikrą informaciją apie kandidatą Bendrovė taip pat gali gauti iš trečiųjų šalių, pvz., kandidatą 
rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių arba viešų informacijos šaltinių. Tačiau 
informaciją iš trečiųjų šalių Bendrovė rinks tik tuo atveju, jei kandidatas sutiks, kad Bendrovė 
susisiektų su kandidato nurodytu darbdaviu ir (arba) kitu asmeniu ir gautų rekomendaciją ar 
atsiliepimą apie kandidatą. 

 

V. ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS  

 

25. Bendrovė gali perduoti kandidatų duomenis tvarkyti trečiosioms šalims, kurios padeda Bendrovei 
atrinkti kandidatus arba teikia su kandidatų atranka, vertinimu ir Bendrovės vidaus administravimu 
susijusias paslaugas. Tokie asmenys gali būti personalo atrankos ir (arba) vertinimo paslaugų 
teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos teikėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų 
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teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenis duomenų tvarkytojui teikiame tik tiek, kiek reikia 
konkrečiam užsakymui įvykdyti arba konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų 
tvarkytojai gali tvarkyti kandidato asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų 
naudoti kitais tikslais ar perduoti kitiems asmenims be Bendrovės sutikimo. Be to, jie privalo 
užtikrinti kandidato duomenų saugumą pagal galiojančius įstatymus ir su Bendrove pasirašytus 
susitarimus. 

 

26. Kandidatų duomenų bazėje tvarkomus asmens duomenis Bendrovė taip pat gali teikti „INVL“ 
investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės bendrovėms, jei Bendrovė mano, kad kandidatas 
gali būti tinkamas darbui minėtose bendrovėse, ir jei kandidatas išreiškė sutikimą. 

 

27. Duomenys taip pat gali būti teikiami kompetentingoms institucijoms, teisėsaugos ar priežiūros 
institucijoms, tačiau tik jų prašymu ir tik tada, kai to reikalauja galiojantys teisės aktai, arba teisės 
aktuose numatytais atvejais, kai dėl kandidato numatomų pareigų būtina gauti priežiūros institucijos 
sutikimą arba pateikti pranešimą priežiūros institucijai.  

 

VI. KANDIDATO TEISĖS 

 

28. Kandidatas turi teisę gauti Bendrovės patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko kandidato asmens 
duomenis, taip pat teisę susipažinti su kandidato asmens duomenimis ir informacija apie duomenų 
tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo 
laikotarpį ir duomenų gavimo šaltinius. 

 

29. Jei kandidato paraiškos dokumentuose pateikti duomenys pasikeitė arba kandidatas mano, kad 
Bendrovės tvarkoma informacija apie kandidatą yra netiksli ar neteisinga, kandidatas turi teisę 
prašyti šią informaciją pakeisti, patikslinti ir (arba) ištaisyti. 

 

30. Kandidatas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir pareikalauti nutraukti tolesnį sutikimo 
pagrindu atliekamą asmens duomenų tvarkymą, ir (arba) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, 
kai asmens duomenys tvarkomi teisėtais Bendrovės interesais. 

 

31. Esant tam tikroms duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytoms 
aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir t. 
t.), kandidatas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištrintų kandidato asmens duomenis. 

 

32. Kandidatas turi teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kol kandidato prašymu bus 
patikrintas duomenų tvarkymo teisėtumas. 

 

33. Kandidatas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė raštu arba įprastai naudojama elektronine forma 
pateiktų Bendrovei kandidato pateiktus asmens duomenis, kurių automatizuotas tvarkymas 
atliekamas remiantis jo (jos) sutikimu arba sutarties vykdymu, ir, jei įmanoma, perduoti šiuos 
duomenis kitam paslaugų teikėjui (teisė į duomenų perkeliamumą). 

 

34. Kandidatas turi teisę pateikti skundą atitinkamos valstybės duomenų apsaugos institucijai (LT: 
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (adresas: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, interneto svetainės 
adresas: https://vdai.lrv.lt; LV: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (adresas: Elijas g. 17, 
Ryga, LV-1050, interneto svetainės adresas: https://www.dvi.gov.lv; EE: Tatari 39, 10134 Talinas, 
Estija, interneto svetainės adresas: https://www.aki.ee/en). 

 

35. Jei kandidatas mano, kad Bendrovė jo (jos) duomenis tvarko pažeisdama duomenų apsaugos 
teisės aktų reikalavimus, kandidato visada pirmiausia prašoma kreiptis tiesiogiai į Bendrovę. 

 

https://vdai.lrv.lt/
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.94061879539277,24.12619037244204
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.94061879539277,24.12619037244204
https://www.dvi.gov.lv/
https://www.aki.ee/en
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36. Gavusi kandidato prašymą pasinaudoti bet kuria iš jo (jos) teisių ir nustačiusi kandidato tapatybę, 
Bendrovė įsipareigoja nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikti kandidatui informaciją apie veiksmus, kurių buvo 
imtasi pagal kandidato prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, bendrovė turi 
teisę pratęsti vieno mėnesio laikotarpį dar dviem mėnesiams, apie tai informuodama kandidatą iki 
pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis. 

 

37. Kandidatui nereikia mokėti jokio mokesčio, kad gautų informaciją apie Bendrovės tvarkomus jo (jos) 
asmens duomenis (arba pasinaudotų kitomis teisėmis). Tačiau Bendrovė gali imti pagrįstą mokestį, 
jei Duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pateikiamas pakartotinai arba yra 
neproporcingas. 


