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1. PASKIRTIS 
 

SYNLAB Lietuva UAB, rūpindamasi Jūsų asmens duomenų apsauga ir vertindama Jūsų privatumą, siekia veikti skaidriai ir pateikia visą 
informaciją apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugojame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento (ES 2016/679), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų Europos Sąjungos ir 
Lietuvos Respublikos teisės aktų. 
 
2. KAS YRA ATSAKINGAS UŽ MANO ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ?  
 
Už Jūsų asmens duomenų apsaugą yra atsakinga SYNLAB Lietuva UAB (juridinio asmens kodas 125375183, buveinės adresas Kalvarijų g. 
137A-15, Vilnius, el. pašto adresas: LT.info@synlab.com, telefono numeris +370 6 853 98 01). 
 
3. KODĖL RENKATE MANO ASMENS DUOMENIS? 
 
Jūs siekiate su mumis sudaryti darbo arba praktikos sutartį. Siekdami įvertinti Jūsų tinkamumą į kandidatuojamą poziciją mes turime rinkti, 
naudoti ir saugoti informaciją apie Jus. Atskiro Jūsų sutikimo pagrindu Jūsų informaciją galime saugoti siekdami ateityje pateikti Jums darbo 
pasiūlymus arba galime prašyti Jūsų sutikimo susisiekti su Jūsų esamu darbdaviu, pasidomėti apie Jūsų kvalifikaciją, profesines ar dalykines 
savybes. 
 
4. KOKIĄ INFORMACIJĄ TURĖČIAU JUMS PATEIKTI IR KODĖL? 
 
Kandidatų atrankai mes renkame šią informaciją apie Jus: 

• Identifikaciniai duomenys; 

• Kontaktiniai duomenys; 

• Kita CV bei motyvaciniame laiške pateikiama informacija.  
 
5. KURIĄ INFORMACIJĄ APIE MANE RENKATE IŠ KITŲ ŠALTINIŲ IR KOKIE TAI ŠALTINIAI? 

 
Pažymime, kad, siekdami įvertinti Jūsų ̨ kandidatūrą ̨, rekomendacijų ̨ galime kreiptis į Jūsų ̨ nurodytus buvusius Jūsų darbdavius ir pasiteirauti 
informacijos apie Jūsų ̨ kvalifikacija ̨, profesines ir dalykines savybes. Taip pat, galime paprašyti duoti sutikimo tokiai informacijai gauti iš Jūsų 
esamo darbdavio. 
 
Jei esate savo CV įkėlęs į įdarbinimo agentūrų ar darbo paieškos skelbimų portalus – informaciją apie Jus galime gauti iš jų. 
 
6. KOKS YRA TEISINIS MANO ASMENS DUOMENŲ RINKIMO PAGRINDAS? 
 
Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:  

• informacija apie Jus yra reikalinga galimam darbo sutarties sudarymui (GDPR 6 str. 1 d. b p.); 

• Jūs davėte sutikimą Jūsų pateiktos informacijos saugojimui tam, kad Jums ateityje būtų pateikti darbo pasiūlymai, arba sutikimą 
kreiptis į Jūsų esamą/-us darbdavius (GDPR 6 str. 1 d. a p.). 

 
7. AR PRIIMATE AUTOMATINIUS SPRENDIMUS? AR MANE PROFILIUOJATE? 
 
Jūs nesate profiliuojamas, automatiniai sprendimai nėra priimami. 
 
8. AR RENKATE JAUTRIĄ INFORMACIJĄ APIE MANE? 
 
Jautri informacija apie Jus nėra renkama. Jei pateiksite mums jautrią informaciją, t.y. Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius 
ar filosofinius įsitikinimus, profesinių sąjungų narystę, sveikatą, seksualinę orientaciją, taip pat genetinius ir biometrinius duomenis, laikysime, 
kad davėte tam sutikimą (GDPR 9 str. 2 d. a p.). 
 
9. AR PERDUODATE MANO ASMENS DUOMENIS KITIEMS SUBJEKTAMS? 

 
Informacija apie Jus gali būti perduodama mūsų paslaugų teikėjams – personalo atrankos, informacines, komunikacines ir panašias paslaugas 
teikiančioms įmonėms ar įstaigoms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl 
konfidencialumo ir saugumo.  
 
10. AR PERDUODATE MANO ASMENS DUOMENIS KITIEMS SUBJEKTAMS, ESANTIEMS UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS 

(EEE) RIBŲ? EEE sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas. 
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Jūsų duomenimis, su subjektais esančiais už Europos ekonominės erdvės ribų, nesidaliname. 
 
11. KIEK LAIKO SAUGOTE MANO ASMENS DUOMENIS? 
 
Informaciją apie Jus saugosime iki tol, kol baigsis atrankos į darbo poziciją pabaigos. 
 
Jei davėte sutikimą susisiekti su dabartiniu Jūsų darbdaviu, taip pat, informaciją gautą iš Jūsų ankstesnių darbdavių, saugosime iki atrankos į 
darbo poziciją pabaigos. 
 
Jei davėte sutikimą informacijos apie Jus (įskaitant informaciją gautą iš Jūsų buvusių ir esamo darbdavio) saugojimui po atrankos laikotarpio, 
Jūsų informaciją saugosime 3 metus arba tol, kol atšauksite savo sutikimą.  
 
12. KOKIOS MANO TEISĖS? 
 
Jūs turite šias teises, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų apsauga: 

• pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją; 

• pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus; 

• pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus; 

• pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą; 

• ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje; 

• pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę; 

• pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  
 

Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys. Jei norite pasinaudoti aukščiau nurodytomis 
savo teisėmis, turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, prašome susisiekti 
13 skyriuje nurodytais kontaktais. 
 
13. KAIP GALITE MAN PADĖTI? 
 
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis, 
prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu LT.DPO@synlab.com arba paštu, adresu Kalvarijų g. 137A-15, Vilnius. 

 
14. GALIOJIMAS 
 
Informuojame, kad mes reguliariai peržiūrime ir atnaujiname šią privatumo politiką, atsižvelgdami į mūsų veiklos bei teisės aktų reikalavimų 
pokyčius. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje ir susipažinti su naujausia šios Privatumo politikos redakcija. 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-30. 
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