
 

Bendrieji UAB Tamro asmens duomenų tvarkymo principai 
 

SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 

 

1. Asmens duomenų tvarkytojas – bet kuris asmuo, kuris tvarko Asmens duomenis ir (arba) bet 

kuris asmuo, kurio pavedimu Asmens duomenys yra tvarkomi: 

1.1. Vyriausiasis tvarkytojas – UAB Tamro, registracijos kodas 111448632, adresas 9-ojo 

Forto g. 70, Kaunas, LT -  48179 Lietuva; 

1.2. Įgaliotasis tvarkytojas – asmenys, kuriuos Vyriausiasis tvarkytojas pagal sutartį   

įgaliojo tvarkyti Asmens duomenis. Įgaliotasis tvarkytojas yra BENU Vaistinė Lietuva, 

UAB, registracijos kodas 135874035, adresas 9-ojo Forto g. 70, Kaunas, LT -  48179 

Lietuva. 

2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kuris perdavė savo Asmens duomenis 

Vyriausiajam tvarkytojui ir kurio duomenis Asmens duomenų tvarkytojas tvarko, vadovaudamasis 

Bendraisiais asmens duomenų tvarkymo principais. 

3. Asmens duomenys – duomenys apie Duomenų subjektą, kuriuos Duomenų subjektas pateikė / 

perdavė Asmens duomenų tvarkytojui verbavimo proceso metu (įskaitant interneto svetainės 

pagrindiniame puslapyje). Šie duomenys apima vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, el. 

pašto adresą ir kitus duomenis, kurie padeda verbavimo proceso metu identifikuoti dalyvį / 

kandidatą. 

4. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokie su Asmens duomenis atliekami veiksmai, įskaitant jų 

rinkimą, registravimą, organizavimą, laikymą, keitimą, atskleidimą, prieigos suteikimą, 

konsultavimą ir atkūrimą, taip pat Asmens duomenų naudojimą, perdavimą, kryžminį naudojimą, 

jungimą, nutraukimą, ištrynimą, sunaikinimą ar kelis iš aukščiau išvardytų veiksmų, 

neatsižvelgiant į veiksmų atlikimo būdą ar naudotas priemones. 

5. Trečiasis asmuo – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Duomenų subjektas, 

Vyriausiasis tvarkytojas, Įgaliotasis tvarkytojas arba pagal tiesioginį Vyriausiojo arba Įgaliotojo 

tvarkytojo pavedimą Asmens duomenis tvarkantis asmuo. 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PRINCIPAI 

 

6. Asmens duomenų tvarkytojas tvarko Asmens duomenis verbavimo proceso metu ir saugo juos 

savo duomenų bazėje, kad galėtų Duomenų subjektams pateikti potencialius darbo pasiūlymus. 

7. Asmens duomenų tvarkytojas negali perduoti, išnuomoti ar bet kuriuo kitu būdu atiduoti Asmens 

duomenų Tretiesiems asmenims naudoti (išskyrus atvejus ir tiek, kiek tai nurodyta šiuose 

Bendruosiuose asmens duomenų tvarkymo principuose). 

8. Tvarkydamas Asmens duomenis, Asmens duomenų tvarkytojas laikosi Lietuvos Respublikos 

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir ES Bendrajame duomenų 

apsaugos reglamente nurodytų principų. 

 

DUOMENŲ SUBJEKTO SUTIKIMAS 

 

9. Asmens duomenys tvarkomi, remiantis Duomenų subjekto pagal Įstatymo 5 straipsnio 1 dalį ir ES 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalį pateiktu sutikimu. 

10. Duomenų subjektas duoda sutikimą Asmens duomenų tvarkytojui tvarkyti savo Asmens duomenis 

pagal Asmens duomenų tvarkymo principus ir tikslus. Duodamas savo sutikimą, Duomenų 

subjektas privalo pažymėti atitinkamą langelį Vyriausiojo tvarkytojo interneto svetainės 

pagrindiniame puslapyje. 

11. Sutikimas yra būtina sąlyga, norint pateikti paraišką dėl priėmimo į darbą. Jeigu Duomenų 

subjektas neduoda sutikimo, Vyriausiasis tvarkytojas nevertina Duomenų subjekto tinkamumo į 

darbo vietą. 



12. Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą, apie tai informuodamas Asmens 

duomenų tvarkytoją el. paštu cv@tamro.com. Sutikimo atsiėmimas neturi įtakos Asmens 

duomenų tvarkymo, kuris vyko iki sutikimo atsiėmimo, teisėtumui. 

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR ATSAKOMYBĖ 

 

13. Asmens duomenų tvarkytojas užtikrina Asmens duomenų apsaugą, pasitelkdamas įvairių rūšių 

organizacines, fizines ir IT saugumo priemones. Asmens duomenų tvarkytojas patvirtina, kad 

visos Asmens duomenų apsaugai užtikrinti būtinos priemonės yra įgyvendinamos ir Asmens 

duomenų tvarkymas vyksta tik tiek, kiek tai būtina Asmens duomenų tvarkymo tikslams 

įgyvendinti. 

14. Jeigu Duomenų subjektas duoda savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, pateikdamas paraišką 

dėl priėmimo į darbą, Asmens duomenys yra saugomi du metus po tokio sutikimo gavimo dienos. 

Jeigu Duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, pateikdamas paraišką dėl bet 

kokio darbo pasiūlymo ateityje, Asmens duomenys yra saugomi penkis metus po tokio sutikimo 

gavimo dienos. 

15. Asmens duomenų tvarkytojas suteikia prieigą prie duomenų tik Asmens duomenų tvarkytojo 

darbuotojams, kurie buvo tinkamai apmokyti ir turi teisę tvarkyti Asmens duomenis, tiek, kiek tai 

būtina Asmens duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti. 

16. Asmens duomenų tvarkytojas atsako už Įstatyme numatytų ir įsigaliojančių ES Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento reikalavimų laikymąsi. 

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ APSAUGA 

 

17. Duomenų subjektas turi teisę gauti prieigą prie su juo (ja) susijusių Asmens duomenų, kuriuos turi 

Asmens duomenų Vyriausiasis tvarkytojas, ir gauti papildomą informaciją apie jo (jos) Asmens 

duomenų tvarkymą. 

18. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu reikšti pretenzijas dėl jo (jos) Asmens duomenų 

tvarkymo, taip pat reikalauti nutraukti jo (jos) Asmens duomenų tvarkymą, atskleidimą arba 

prieigos suteikimą ir (arba) ištrinti, ištaisyti arba blokuoti surinktus duomenis, jeigu tokia teisė 

kyla iš Įstatymo ar kitų teisės aktų. 

19. Jeigu Duomenų subjektas sužino, kad Asmens duomenų tvarkytojas, tvarkydamas Asmens 

duomenis, pažeidė jo (jos) teises, arba pageidauja, kad jo (jos) duomenys būtų ištrinti, Duomenų 

subjektas turi teisę Asmens duomenų tvarkytojui el. paštu cv@tamro.com pateikti reikalavimą 

nutraukti pažeidimą arba ištrinti Asmens duomenis. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu 

kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją dėl savo teisių apsaugos. 


