
Asmens duomenų tvarkymo taisyklių3 priedas
Duomenų valdytojas: Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrasJuridinio asmens kodas: 193027124,Registruotos buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 12, LT-75136 ŠilalėDuomenų saugos pareigūnas: duomenu.apsauga@silaleskc.lt

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTROKANDIDATO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO____________________(pildymo data, vieta)Aš, __________________________________________________________________,(kandidato vardas ir pavardė)
1. Sutinku/ Nesutinku (nereikalingą išbraukti), kad:

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, darbuotojų atrankos vykdymo tikslu tvarkytų šiuos manoasmens duomenis:
Vardas, pavardė
Telefono numeris
Išsilavinimas
Užsienio kalbos
Norimos pareigos
Darbo patirtis
Papildomainformacija

2. Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.3. Kultūros centras visų atrankoje dėl darbo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre dalyvaujančiųkandidatų duomenis tvarkys šiuo tikslu:3.1. naujo darbuotojo atrankos organizavimas;3.2. kaštų optimizavimas.4. Kandidatų CV ir kituose dokumentuose pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojųatrankos proceso metu. Atrankos pabaiga laikoma darbo sutartį pasirašiusio kandidato išbandymolaikotarpio (t.y. daugiausiai 3 mėnesiai) pasibaigimo diena. Atrankos procesui pasibaigus,neatrinktų kandidatų pateikti duomenys (įskaitant CV) bus sunaikinami gavus sutikimą po vieneriųmetų.5. Teisiniai kandidatų duomenų tvarkymo pagrindai:5.1. teisėti Kultūros centro interesai (darbuotojų įdarbinimas, laiko sąnaudų bei finansinių ištekliųdarbuotojų paieškai optimizavimas);5.2. sutikimas dėl duomenų tvarkymo pasibaigus šiai atrankai.6. Man yra žinoma, kad aš turiu teisę:6.1. būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;



6.2. susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie yra tvarkomi;6.3. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;6.4. nesutikti (pareiškiant nesutikimą raštu), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.7. Esu informuotas, kad turiu teisę atšaukti šį savo duotą sutikimą bet kuriuo metu, informuodamasapie tai Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrą raštu.8. Man yra žinomos kitos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos 2016 m. balandžio 27 d.Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkantasmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EBir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.9. Patvirtinu, kad Kultūros centras mane tinkamai ir visapusiškai supažindino su šio Sutikimo davimotikslu, galimomis pasekmėmis, mano teisėmis.10. Jūs galite nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju jūs galite praleisti galimybędalyvauti atrankos į laisvą darbo vietą procese.11. Patvirtiname, kad duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos bei LietuvosRespublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Šilalės rajonosavivaldybės kultūros centre taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam,kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietojegaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie kandidatus į darbo vietas. Jūsų duomenys nėraperduodami kitiems gavėjams. Jeigu nurodysite kontaktinius asmenis, kurie galėtų Jusrekomenduoti, prašome juos informuoti apie tai, kad perdavėte jų kontaktus mums ir mes galime sujais artimiausiu metu susisiekti. Be Jūsų sutikimo nesusisieksime su Jūsų esamu darbdaviu, subuvusiais darbdaviais galime susisiekti apie tai pranešdami atskirai.
Sutikimas dėl tolimesnio kandidato duomenų saugojimo
Jeigu pageidaujate, kad Kultūros centras saugotų Jūsų CV ir kitus įdarbinimo metu surinktus duomenis dar1 metus ateities darbo pasiūlymams, pažymėkite (pabraukdami tinkamą variantą) apie šį savo pageidavimąžemiau. Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti, o sutikę – bet kada atšaukti šį savo sutikimą. Jūsųatsakymas neturės jokios neigiamos įtakos nei šiame įdarbinimo procese, nei ateityje.
Sutinku/ Nesutinku, kad Kultūros centras saugotų mano CV ateities darbo pasiūlymams, kaip tai nurodytaaukščiau.
________________ ___________ __________________Vardas pavardė Parašas Data


