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KANDIDATŲ Į LAISVAS DARBO VIETAS ALLIANZ LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS ASMENS DUOMENŲ 

PRIVATUMO POLITIKA 
 

 

Šis pranešimas skirtas supažindinti su informacija apie jūsų, kaip kandidato į laisvas darbo vietas Allianz Lietuva 
gyvybės draudimas UAB (toliau – Allianz), asmens duomenų tvarkymą. 

Allianz atrankose dalyvaujančių kandidatų duomenis, gyvenimo aprašymus (toliau – CV) ir motyvacinius laiškus 
tvarkome darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslais. 

Kokius jūsų asmens duomenis tvarkome? 

Vykdant darbuotojo atranką, Allianz tvarkomi šie jūsų asmens duomenys: 

• jūsų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto 
adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie jūsų darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, 
pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas 
išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), taip pat kita informacija, kurią jūs pateikiate CV ir motyvaciniame 
laiške; 

• vykdant darbuotojo atranką į pozicijas, kurioms keliami specifiniai kvalifikacijos reikalavimai 
pareigybei, tvarkomi duomenys apie kvalifikacijos kėlimą (išklausytų mokymų pavadinimai, 
informacija apie įgytus sertifikatus), užsienio kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo 
įgūdžius, kitas kompetencijas, kurios gali būti nurodomos darbo skelbime; 

• jūsų buvusių darbdavių rekomendacijos, kurias jūs pats (-i) mums pateikiate  (rekomendaciją 
teikiančio asmens vardas, pavardė, pareigos, darbovietės pavadinimas, telefono numeris, el. pašto 
adresas); 

• informacija apie jūsų, kaip kandidato, tinkamumo vertinimą, atrankoje dalyvavusių 
Allianz darbuotojų ar kitų atranką atliekančių asmenų komentarai ir pastabos apie kandidatą. 

Jeigu pasibaigus atrankai gausite ir priimsite pasiūlymą sudaryti darbo sutartį su Allianz, vykdydami teisines 
prievoles, 2 (dvi) darbo dienas prieš sudarant darbo sutartį jūsų asmens duomenis perduosime į kitą Europos 
Sąjungos valstybę, siekiant patikrinti dėl neigiamos finansinių nusikaltimų informacijos žiniasklaidoje, 
rezidavimo aukštos rizikos šalyse, priklausymo politiškai pažeidžiamiems asmenims ir įtraukimo į tarptautinių 
sankcijų sąrašą.  

Atkreipiame dėmesį į tai, kad turite teisę nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju jūs negalėsite 
dalyvauti atrankoje į laisvą darbo vietą Allianz. 

Kokiais pagrindais tvarkome jūsų asmens duomenis? 

Jūsų, kaip kandidatų, asmens duomenis tvarkome: 

• turėdami teisėtų Allianz interesų (užtikrinti Allianz veiklą, įdarbinant tinkamus Allianz lūkesčius 
atitinkančius asmenis); 

• vykdydami teisines prievoles (jei kandidatuojama į konkrečias pareigybes, kai būtina patikrinti, ar 
asmuo atitinka įstatymuose ir įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, 
reikalingus eiti pareigas); 

• gavę jūsų sutikimą (jei nepasirenkame jūsų kandidatūros ir nesudarome su jumis darbo sutarties, 
tačiau darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslais ateityje tvarkome jūsų asmens duomenis). 

 



 

 
 
 
 

 
Allianz: Public 

Iš kokių šaltinių gauname jūsų asmens duomenis? 

Savo, kaip kandidato, asmens duomenis dažniausiai pateikiate Allianz pats, kai kandidatuojate į Allianz 
paskelbtas laisvas darbo vietas ir pateikiate mums savo kandidatavimo dokumentus (CV ir motyvacinį laišką). 

Kartais informaciją apie jus ir (arba) jūsų kandidatavimo dokumentus gauname iš darbo paieškos internetinių 
portalų, karjeros socialinių tinklų (pavyzdžiui, „LinkedIn“). 

Tam tikrą su jumis susijusią informaciją Allianz gali pateikti esamas ar buvęs darbdavys, kiti jus 
rekomenduojantys asmenys (į juos mes galime kreiptis tik gavę atskirą jūsų sutikimą). 

Kam galime teikti jūsų asmens duomenis? 

Jeigu pasibaigus atrankai gausite ir priimsite pasiūlymą sudaryti darbo sutartį su Allianz, vykdydami teisines 
prievoles, 2 (dvi) darbo dienas prieš sudarant darbo sutartį jūsų asmens duomenis perduosime į kitą Europos 
Sąjungos valstybę, siekiant patikrinti dėl neigiamos finansinių nusikaltimų informacijos žiniasklaidoje, 
rezidavimo aukštos rizikos šalyse, priklausymo politiškai pažeidžiamiems asmenims ir įtraukimo į tarptautinių 
sankcijų sąrašą.  

Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes neteiksime. 

Kiek saugome jūsų asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenys Allianz tvarkomi iki atrankos į laisvą darbo vietą, į kurią pretendavote, proceso 
pabaigos, bet ne ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius. Jei su jumis buvo sudaryta darbo sutartis, jūsų asmens 
duomenys bus saugomi visą darbo sutarties galiojimo laikotarpį, o darbo sutarčiai pasibaigus, tiek kiek 
numatyta Allianz vidaus tvarkose. Jeigu mes jūsų kandidatūros nepasirinkome, bet jūs davėte sutikimą saugoti 
jūsų asmens duomenis darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslais, jūsų asmens duomenys bus saugomi 1 
(vienerius) metus nuo sutikimo gavimo dienos, nebent jūs pareikalausite juos panaikinti anksčiau. 

Informuojame, kad jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, pranešdami elektroniniu paštu 
atranka@allianz.lt arba susisiekus telefonu 8 (5) 21 97 870. Jei taip nuspręsite, tai neturės įtakos iki atšaukiant 
sutikimą atlikto jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui. 

Kokias turite teises ir kaip jas galite įgyvendinti? 

Informuojame, kad turite teisę: 

• žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); 
• susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); 
• reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens 

duomenis (teisė reikalauti ištaisyti); 
• reikalauti ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“); 
• reikalauti, kad Allianz apribotų su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); 
• bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, jei tai daroma viešojo intereso 

labui arba tai būtina siekiant teisėtų Allianz arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti); 
• gauti su jumis susijusius duomenis, kuriuos pateikėte Allianz susistemintu, įprastai naudojamu ir 

kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų 
perkeliamumą); 

• pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
 
Norėdami įgyvendinti savo teises ir gauti atsakymus į jums aktualius klausimus, prašome kreiptis į Allianz 
duomenų apsaugos pareigūną šiais būdais: elektroniniu paštu duomenys@allianz.lt, paštu adresu Allianz 
Lietuva gyvybės draudimas UAB, Lvivo g. 25, 09320 Vilnius, arba telefonu 8 (5) 269 0169.  

Kaip saugome jūsų asmens duomenis? 
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Patvirtiname, kad Allianz asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančiųjų institucijų nurodymų. Allianz įgyvendina visas 
reikalingas technines ir organizacines priemones, kad jos surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, 
neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti trečiosioms šalims 
ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informaciją apie kandidatus į darbo vietas. 

Duomenų valdytojo Allianz rekvizitai 

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB, juridinio asmens kodas 111744827, adresas Lvivo g. 25, Vilnius, 
Lietuva, el. paštas info@allianz.lt, tel. (8 5) 269 0169. 

 

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą rasite Allianz Privatumo politikoje, skelbiamoje www.allianz.lt 
 
 

mailto:info@allianz.lt

