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PRIVATUMO PRANEŠIMAS  

(toliau – „Pranešimas“) 

2020– 10–01 

Gerb. kandidate, 

2018-05-25 įsigaliojus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas, BDAR), 

mes, „Zentiva Group, a.s“ Lietuvos filialas (toliau atskirai vadinamas „Bendrove“), veikiantis kaip 

Duomenų valdytojas, 

„Zentiva“ grupei priklausantis juridinis asmuo arba asmenys kartu su šio Privatumo pranešimo U 

dalyje, kurią rasite apsilankę adresu https://www.zentiva.lt/gdpr/privacy-notice, nurodytais 

asmenimis (toliau įprastai ir bendrai vadinamais „Zentiva“ ir (arba) „mes“ ir (arba) „Filialais“), 

kaip (bendrieji) duomenų valdytojai,  

atsižvelgdami į BDAR 13 ir 14 straipsnius šiuo dokumentu norime detalizuoti:  

✓ kaip mes gauname Jūsų Asmens duomenis; 

✓ Asmens duomenis (duomenų kategorijas), kuriuos mes galime tvarkyti; 

✓ duomenų tvarkymo tikslus, kuriais yra renkami Asmens duomenys ir Duomenų tvarkymo teisinį 

pagrindą; 

✓ sąlygas, kuriomis mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis; 

✓ kaip mes saugome Jūsų Asmens duomenis; 

✓ Jūsų Asmens duomenų saugojimo laikotarpį; 

✓ Jūsų turimas su Asmens duomenimis susijusias teises; 

✓ kontaktinę informaciją; 

✓ Pranešimo pakeitimus. 

Bet kokie Jums kilę klausimai, susiję su tuo, kaip Tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gali būti 

pateikti susisiekus su Duomenų apsaugos pareigūnu 

 el. pašto adresu DPO(at)zentiva.com, 

 apsilankius Bendrovės būstinėje, adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 9, LT-01116, 

Lietuva.  

Šis Pranešimas yra skirtas būsimiems darbuotojams (į šiuos asmenis toliau kreipiamasi įvardžiu 

„Jūs“). 

Jei šiame dokumente nenurodyta kitaip, didžiąja raide rašomi terminai, kurie yra naudojami šiame 

Pranešime, turi reikšmę, nurodytą Privatumo pranešimo T dalyje, kurią rasite apsilankę adresu 

https://www.zentiva.lt/gdpr/privacy-notice. 

Kartkartėmis šis Pranešimas gali būti keičiamas arba naujinamas, siekiant perteikti su Jūsų Asmens 

duomenų Tvarkymu susijusių mūsų praktikų pasikeitimus arba taikomų įstatymų pakeitimus. Mes 

skatiname Jus atidžiai perskaityti šį Pranešimą ir periodiškai patikrinti šį dokumentą mūsų 

internetinėje svetainėje www.zentiva.lt, kad susipažintumėte su bet kokiais galimais šio Pranešimo 

sąlygų pakeitimais.  

https://www.zentiva.lt/gdpr/privacy-notice
mailto:DPO@alvogen.com
https://www.zentiva.lt/gdpr/privacy-notice
http://www.zentiva.lt/
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(A) Kaip mes gauname Jūsų Asmens duomenis? 

Bendrovė gauna Jūsų Asmens duomenis tiesiogiai iš Jūsų pranešusi Jums apie įdarbinimą arba 

kandidatų atranką, Jums susidomėjus Bendrovės, kaip darbdavės, profiliu, kai Jūs savo noru 

kandidatuojate užimti (laisvą) darbo vietą mūsų Bendrovėje naudodamiesi interneto darbo skelbimų 

svetaine, el. paštu, asmeniškai arba pokalbio dėl darbo metu. 

Bendrovė taip pat gali rinkti Jūsų Asmens duomenis iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, kurie 

išankstiniu mūsų prašymu teikia įdarbinimo ir kandidatų atrankos paslaugas, arba iš mūsų personalo 

narių, kurie Jus rekomendavo. 

(B) Asmens duomenys (duomenų kategorijos), kuriuos mes galime Tvarkyti 

Įdarbinimo ir kandidatų atrankos proceso metu Bendrovė gali Tvarkyti šių kategorijų Asmens 

duomenis:  

Pagrindinę informaciją: vardą, pavardę, tautybę arba pilietybę, gimimo datą ir vietą, 

šeiminę padėtį, mokslinį laipsnį, išsilavinimą (įskaitant baigimo metus), pareigas, darbo 

patirtį (nurodant buvusius darbdavius ir pareigas), leidimo dirbti ir gyventi numerį (jei 

taikoma), neįgalumo pažymą (jei taikoma), informaciją apie darbingumo laipsnį, galiausiai 

netektą darbingumo dalį (jei taikoma), užsienio draudimo informaciją (jei taikoma), 

sveikatos draudimo kortelės numerį, vairuotojo teises (jei taikoma). 

✓ Kontaktinę informaciją: asmeninį telefono numerį, asmeninio el. pašto adresą. 

✓ Jūsų kandidatūrą patvirtinančius dokumentus: ketinimų raštą, gyvenimo aprašymą, 

sertifikatus, bet kokius to paties tipo ir pobūdžio dokumentus. 

✓ Jūsų darbuotojo sveikatos pažymėjime pateiktus duomenis: Bendrovei nusprendus, kad 

Jūsų kandidatūra buvo sėkminga, ir pateikus Jums darbo pasiūlymą, tokio pasiūlymo 

galiojimas priklauso nuo darbuotojo patikrinimo, kurį Jūs turėsite atlikti. Dėl šios priežasties 

Bendrovė Tvarko bet kokius ir visus duomenis, kurie yra pateikti Jūsų darbuotojo sveikatos 

pažymėjime (pvz., vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą, sveikatos draudimą teikiančią 

įmonę, (ne)darbingumą ir kt.). 

✓ Kitus asmens duomenis: atvaizdą (gautą naudojant mūsų vaizdo kameras). 

Be Asmens duomenų kategorijų, kurios yra išvardytos pirmiau, Bendrovė taip pat gali Tvarkyti kitus 

Asmens duomenis (arba jų kategorijas), priklausomai nuo informacijos, kurią mums suteikiate 

įdarbinimo ir kandidatų atrankos proceso metu. 

Siekiant įvykdyti įdarbinimo ir kandidatų atrankos procesus mums nereikalingi jokie kiti Asmens 

duomenys, įskaitant, bet neapsiribojant: Jūsų asmens tapatybės dokumento kopija, Jūsų sveikatos 

būklės duomenimis (išskyrus duomenimis apie galimą neįgalumą arba sumažintą darbingumo lygį 

arba duomenis, kurie yra pateikiami Jūsų darbuotojo sveikatos pažymėjime), teistumo pažyma, 

nuotrauka, todėl prašome Jūsų neteikti mums šių Asmens duomenų. Jeigu Jūs pateiksite tokius 

neprašomus ir nereikalingus Asmens duomenis, atsižvelgdami į galimybes mes nedelsdami 

grąžinsime juos Jums arba sunaikinsime juos vadovaudamiesi savo nuožiūra ir be išankstinio 

įspėjimo. 

(C) Duomenų tvarkymo tikslai, kuriais yra renkami Asmens duomenys ir tvarkymo teisinis 

pagrindas 

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis toliau išvardytais tikslais konkrečiais atvejais mes galime 

vadovautis vienu arba keliais iš toliau pateiktų teisinių pagrindų:  

✓ Sutikimas: Mes galime Tvarkyti Jūsų Asmens duomenis atsižvelgdami į BDAR 6 str. 1 d. 

a punktą, jeigu duomenų Tvarkymas yra reikalingas Bendrovės žmogiškųjų išteklių 

valdymo (įdarbinimo ir kandidatų atrankos) tikslais ir mes gavome Jūsų numanomą 

sutikimą su Tvarkymu, kuris buvo suteiktas savanoriškai kandidatuojant į pareigas ir (arba) 
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savanoriško (ne)tiesioginio Jūsų Asmens duomenų perdavimo metu, kuris yra aprašomas 

pirmiau pateiktoje B dalyje; 

✓ Teisėti interesai: Mes galime Tvarkyti Jūsų Asmens duomenis atsižvelgdami į BDAR 6 

str. 1 d. f punktą, jeigu duomenų Tvarkymas yra reikalingas Bendrovės teisėtiems 

interesams patenkinti, už kuriuos nėra viršesni Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir 

laisvės. „Zentiva“ turi šiuos teisėtus interesus:  

o žmogiškųjų išteklių įdarbinimas ir valdymas, darbuotojo sveikatos, saugos ir 

nenumatytų situacijų valdymas;  

o vidaus ataskaitų ruošimas ir valdymas, tolesnių tyrimų ir (arba) analizių atlikimas, 

siekiant nustatyti mūsų vidines įdarbinimo programas;  

o fizinio saugumo ir žmonių bei turto apsaugos valdymas.  

(D) Sąlygos, kuriomis mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis 

Siekdami įgyvendinti teisėtus verslo tikslus mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis kitiems 

„Zentiva“ Filialams laikydamiesi galiojančių įstatymų. Informacija apie „Zentiva“ Filialus, kurie 

gali turėti prieigą prie Asmens duomenų, yra pateikiama Privatumo pranešimo U dalyje, kurią rasite 

apsilankę adresu https://www.zentiva.lt/gdpr/privacy-notice.  

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis: 

✓ Jums ir Jūsų paskirtiems atstovams (jei taikoma); 

✓ operacinių paslaugų teikėjams (pvz., Bendrovės fizinio archyvo saugojimo ir archyvavimo, 

fizinės apsaugos, telekomunikacijų paslaugų teikėjams, kurjeriams ir kt.); 

✓ centrinėms ir (arba) vietos kompetentingoms įstaigoms / valdžios institucijoms (pvz., 

įstaigoms, kurios turi kompetenciją darbo, fiskalinėje / finansinėje, specializuotojo 

personalo kvalifikacijų ir (arba) leidimų išdavimo, teisėsaugos, teismų, baudžiamųjų tyrimų 

srityse);  

✓ mūsų konsultantams (pvz., auditoriams, teisininkams ir kt.); 

✓ verslo partneriams, investuotojams, teisių perėmėjams (esamiems arba potencialiems), 

siekiant palengvinti įmonės turto sandorius (kurie gali apimti, bet neapsiriboti susijungimais 

ir įsigijimais, reikalavimų perleidimais arba turto pardavimu). 

Jeigu Jūsų Asmens duomenims Tvarkyti mes pasitelkiame trečiosios šalies Duomenų tvarkytoją, 

Duomenų tvarkytojas prisiima šiuos privalomus sutartinius įsipareigojimus: Tvarkyti Jūsų Asmens 

duomenis tik laikantis mūsų iš anksto pateiktų rašytinių nurodymų ir imtis visų organizacinių ir 

techninių priemonių, siekiant apsaugoti Jūsų Asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą bei 

laikytis bet kokių papildomų reikalavimų, kurie yra pateikiami galiojančiuose įstatymuose. 

Jeigu mes perduosime Jūsų Asmens duomenis už Europos Sąjungos ir (arba) Europos ekonominės 

erdvės ribų, mes atliksime tai laikydamiesi galiojančių teisės aktų nuostatų, imdamiesi tinkamų 

apsaugos priemonių ir pranešdami Jums apie tokius atvejus.  

(E) Kaip mes saugome Jūsų Asmens duomenis? 

Mes pritaikėme pagrįstas technines ir organizacines apsaugos priemones siekdami apsaugoti Jūsų 

Asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neleistino 

atskleidimo, neleistinos prieigos arba kitų neteisėtų arba neleistinų duomenų Tvarkymo formų, 

laikydamiesi galiojančių įstatymų.  

Kadangi internetas yra atvira sistema, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors 

mes imsimės visų pagrįstų priemonių siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, mes negalime 

garantuoti Jūsų duomenų, kurie yra perduodami internetu, saugumo. Bet koks duomenų perdavimas 

internetu yra atliekamas Jums prisiėmus visą riziką, o Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad bet kokie 

mums teikiami Asmens duomenys yra siunčiami saugiai.  

https://www.zentiva.lt/gdpr/privacy-notice
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(F) Jūsų Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 

Jeigu Jūs savanoriškai kandidatavote į (laisvą) darbo vietą mūsų Bendrovėje, Bendrovei pradėjus 

įdarbinimo ir kandidatų atrankos procesą mes saugosime Jūsų Asmens duomenis tais kalendoriniais 

metais, kuriais yra vertinama Jūsų kandidatūra, arba atsižvelgdami į galiojančius duomenų 

saugojimo ribojimo laikotarpius (pvz., 3 metus po mūsų bendravimo, kurio metu buvo pranešta apie 

sprendimą nepatvirtinti Jūsų kandidatūros) arba laikydamiesi archyvavimo įsipareigojimų, kurie yra 

nurodyti galiojančiuose įstatymuose. 

Jeigu Jūs savanoriškai suteikiate mums savo Asmens duomenis be Bendrovės išankstinio pranešimo 

apie įdarbinimo ar kandidatų atrankos į tam tikrą laisvą darbo vietą procesą, mes saugosime Jūsų 

Asmens duomenis laikydamiesi duomenų saugojimo tvarkaraščio, pateikiamo buvusiame paragrafe, 

ir tiek, kiek jie atitinka esamoms (laisvoms) darbo vietoms keliamus reikalavimus. Duomenys, kurie 

šių reikalavimų neatitinka, bus visam laikui ištrinti. 

 

(G) Jūsų turimos su Asmens duomenimis susijusios teisės 

Jeigu įstatymuose nenumatyta kitaip, Jūs galite naudotis šiomis teisėmis: teise susipažinti su 

duomenimis, teise reikalauti ištaisyti duomenis, teise reikalauti ištrinti duomenis / teise būti 

pamirštam, teise apriboti duomenų tvarkymą, teise į duomenų perkeliamumą, teise nesutikti su 

duomenų tvarkymu, teise atšauti sutikimą, teise pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai, teise, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant 

profiliavimą, grindžiamas sprendimas. 

Daugiau informacijos ieškokite Privatumo pranešimo O dalyje, kurią rasite apsilankę adresu 

https://www.zentiva.lt/gdpr/privacy-notice 

Jums nėra taikomas tik automatizuotu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant 

profiliavimą, grindžiamas sprendimas. 

Išskyrus teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kuri yra nurodyta pirmiau, 

minėtomis teisėmis pasinaudosite išsiųsdami rašytinį prašymą: 

✓ el. pašto adresu DPO(at)zentiva.com ir (arba) 

✓ paštu Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius. 

 

(H) Pranešimo pakeitimai 

Mes reguliariai peržiūrime šį Pranešimą ir skelbiame bet kokius jo naujinimus šiame puslapyje 

www.zentiva.lt/gdpr be išankstinio pranešimo, bet atnaujindami leidimo datą. Mes skatiname Jus 

periodiškai peržiūrėti Pranešimą, kurį galite rasti mūsų puslapyje www.zentiva.lt/gdpr. Taip gausite 

informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų Asmens duomenis. 

 

 

https://www.zentiva.lt/gdpr/privacy-notice
mailto:DPO@zentiva.com
http://www.zentiva.lt/gdpr
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