
Priedas Nr. 20 prie Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 

  Patvirtintų UAB „Delfi“ direktoriaus Vytauto Benokraičio 

2022-11-25 įsakymu Nr. 20221125-1ĮM 

 
 

UAB „Delfi““ 

 
KANDIDATO SUTIKIMO IR INFORMAVIMO APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ INFORMACIJA 

 

 
UAB „Delfi“, juridinio asmens kodas 125483974, buveinės adresas Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuvos 
Respublika (toliau – Įmonė), el. paštas: info@delfi.lt, KANDIDATAS pateikė teisingus savo asmens duomenis, 
kurie yra susiję su jo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir/ar dalykinėmis savybėmis. Jei atrankos proceso 
metu aukščiau nurodyti duomenys keisis, KANDIDATAS įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Įmonę 
el. pašto adresu, nurodytu aukščiau. 

Aukščiau elektroninėje gyvenimo aprašymo pateikimo formoje KANDIDATAS turi atsakyti į šiuos sekančius 
klausimus: 

Sutinku  
 

Nesutinku  

☐ ☐ kad Įmonė mano gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką 
ir/ar kitą mano pateiktą informaciją (vardas, pavardė, 
nuotrauka, išsilavinimas, gebėjimai, asmeninės savybės, darbo 
patirtis, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, asmeninis 
kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas ir 
kt.) saugotų 1 metus po dalyvavimo atrankoje dienos su tikslu 
pasiūlyti man darbą ateityje, jei mano kandidatūra nebūtų 
pasirinkta; 
 

☐ ☐ kad Įmonė susisiektų su mano esamais darbdaviais su tikslu 
gauti informaciją apie mano darbo rezultatus, santykius su 
klientais ir/ar kolegomis, mano darbo įvertinimą ir pan., 
siekiant patikrinti mano kandidatūros tinkamumą; 
 

Įmonė informuoja KANDIDATĄ, kad: 

• KANDIDATAS turi teisę atsisakyti išreikšti savo sutikimą (-us) dėl aukščiau nurodytų asmens 

duomenų tvarkymo tikslų, kadangi jo sutikimas yra vienintelis teisinis pagrindas, kuriuo 

vadovaujantis Įmonė gali tvarkyti jo asmens duomenis; Įmonė užtikrina, jog jo atsisakymas 

išreikšti sutikimą nesukels jam jokių neigiamų pasekmių; 

• Įmonė savo teisėto intereso (atrinkti tinkamą kandidatą) pagrindu gali susisiekti su 

KANDIDATO buvusiais darbdaviais tikslu gauti informaciją apie jo ankstesnius darbo 

rezultatus, santykius su klientais ir/ar kolegomis, jo darbo įvertinimą ir pan., siekiant patikrinti 

kandidatūros tinkamumą; tokia informacija bus sunaikinta per 3 darbo dienas po atrankos 

pabaigos arba sprendimo nutraukti atranką; KANDIDATAS turi teisę išreikšti nesutikimą dėl 

tokio asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu, pažymėdamas varnelę „Nesutinku“ prie klausimo 

elektroninėje gyvenimo aprašymo pateikimo formoje; 



 

• Įmonė savo teisėto intereso (atrinkti tinkamą kandidatą) pagrindu gali tikrinti KANDIDATO 

viešus profesinius socialinės žiniasklaidos tinklų profilius ir rinkti juose esančią informaciją, 

susijusią su kandidato pareigomis; tokia informacija bus sunaikinta per 3 darbo dienas po 

atrankos pabaigos arba sprendimo nutraukti atranką; KANDIDATAS turi teisę išreikšti 

nesutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu, apie tai informuodamas Įmonę el. 

paštu info@delfi.lt; 

• tuo atveju, jei KANDIDATAS neišreiškia savo sutikimo pasibaigus šiai atrankai tvarkyti jo 

asmens duomenis, jo asmens duomenys bus ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 dienas nuo atrankos 

į konkrečią poziciją pabaigos; 

• davus sutikimą tvarkyti KANDIDATO asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais, jis turi 

teisę bet kada atšaukti bet kurį duotą sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, informuojant 

apie tai Įmonę el. paštu info@delfi.lt; 

• KANDIDATAS turi teisę prašyti raštu ar elektroniniu paštu aukščiau nurodytais kontaktais, kad 

Įmonė: (i) leistų jam susipažinti su Įmonėje jo tvarkomais asmens duomenimis, t. y. su asmens 

duomenimis, kuriuos Įmonė surinko apie jį šiame atrankos procese; (ii) ištaisytų arba ištrintų, 

arba apribotų jo asmens duomenų tvarkymą; (iii) suteiktų jam teisę į duomenų perkeliamumą; 

ir/ar (iv) nutrauktų jo asmens duomenų tvarkymą; 

• Įmonė įsipareigoja į KANDIDATO raštiškus prašymus atsakyti nepagrįstai nedelsdama ir ne 

vėliau kaip per vieną mėnesį (išimtiniu atveju terminas pratęsiamas dar dviem mėnesiais); 

žodinių prašymų Įmonė nenagrinėja; 

• jei KANDIDATAS mano, kad Įmonė netinkamai ir/ar neteisėtai tvarko jo asmens duomenis, jis 

turi teisę kreiptis tiek į pačią Įmonę, tiek pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai (www.vdai.lrv.lt); 

• KANDIDATO duomenų gavėjai bus IT paslaugas teikiančios bendrovės ir kiti paslaugų teikėjai, 

su kuriais pasirašomos duomenų tvarkymo sutartys. 

 


