
 

Content 
DHL Logistics Lietuva UAB ..................................................................................................... 2 

1. KODĖL JUMS TEIKIAME ŠIĄ INFORMACIJĄ? ......................................................... 2 

2. KAS ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ DUOMENŲ APDOROJIMĄ? ..................................... 2 

4. KAS YRA ATSAKINGA REGULIAVIMO INSTITUCIJA? ............................................ 2 

5. KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS? ........................................................... 3 

6. KAIP MES RENKAME JŪSŲ DUOMENIS? ................................................................ 4 

7. KOKIUS DUOMENIS JŪS TURITE PATEIKTI? .......................................................... 4 

8. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS MES RENKAME? .......................................................... 4 

9. KOKS YRA TEISINIS PAGRINDAS JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMUI? ................... 4 

10. KAS TURI PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ DUOMENŲ?.......................................................... 5 

11. KAIP DUOMENYS PERDUODAMI ŠALIMS, KURIOMS NĖRA TAIKOMA BDAR 

JURISDIKCIJA? ................................................................................................................... 5 

12. KAIP ILGAI BUS SAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS? ................................................... 5 

13. KOKS YRA PROCESAS, PRIIMANT SPRENDIMĄ DĖL JŪSŲ PARAIŠKOS? ..... 5 

14. KOKIAS TEISES JŪS TURITE? .................................................................................. 6 

15. KAIP PASINAUDOTI SAVO TEISĖMIS? ................................................................... 6 

16. ŠIOS INFORMACIJOS PAKEITIMAI .......................................................................... 6 

 

 

  



 

DHL Logistics Lietuva UAB 
 

PAREIŠKĖJO DUOMENŲ APSAUGA 

 

ŽEMIAU RASITE INFORMACIJĄ APIE TAI, KAIP YRA APDOROJAMI ASMENINIAI DUOMENYS ĮDARBINIMO 

METU DEUTSCHE POST DHL GRUPĖJE. 

PAPILDOMĄ KONKREČIOS ŠALIES INFORMACIJĄ GALITE RASTI ŠIO PUSLAPIO PABAIGOJE ESANČIOSE 

NUORODOSE. 

1. KODĖL JUMS TEIKIAME ŠIĄ INFORMACIJĄ? 
Mums nepaprastai svarbu apsaugoti jūsų asmeninius duomenis (tokius kaip jūsų kontaktinė informacija ir 

gyvenimo aprašymas) ir užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi laikantis galiojančių taisyklių. Šiame 

privatumo pranešime pateikiama išsami informacija apie tai, kaip mes tvarkome jūsų duomenis gavę jūsų 

pateiktą prašymą įdarbinimo proceso metu. Tai atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 

ir, jei reikia, kitų papildomai taikytinų įstatyminių duomenų apsaugos priemonių nuostatas. „Duomenų 

tvarkymas“ šiuo atveju apima tokius veiksmus, kaip jūsų duomenų rinkimas, saugojimas, naudojimas, 

keitimas ir naikinimas. 

2. KAS ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ DUOMENŲ APDOROJIMĄ? 
Darbo skelbime nurodyta Deutsche Post DHL grupės įmonė yra atsakinga už visas skelbiamas pozicijas ir 

už bet kokį duomenų tvarkymą, susijusį su jūsų pateikta paraiška. Skelbime taip pat bus pateikta 

atitinkamos įmonės kontaktinė informacija. 

Deutsche Post AG suteikia jums ir Deutsche Post DHL grupės įmonėms centrinę platformą, kurioje galite 

peržiūrėti išsamią informaciją apie visas įmonių grupės darbo galimybes, bei naudotis papildomomis 

priemonėmis, tokiomis kaip pranešimai apie naujus darbo pasiūlymus. Deutsche Post AG yra atsakinga už 

platformos aspektus, susijusius su duomenų apsaugos teisiniu reguliavimu. 

3. KAS YRA ATSAKINGAS ĮMONĖS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS? 

Įmonės duomenų apsaugos pareigūno vaidmenį atlieka įvairūs asmenys, esantys Deutsche Post DHL 

grupės įmonėse. Su jais galima susisiekti šiuo grupės el. pašto adresu: Datenschutz-

Bewerbung@dpdhl.com. Norėdami užtikrinti, kad jūsų užklausa būtų nukreipta į teisingą įmonę, turėsite 

nurodyti įmonės, kuriai norite pateikti / pateikėte paraišką, pavadinimą ir vietą, pvz. DHL International (UK) 

Ltd, Jungtinė Karalystė. 

4. KAS YRA ATSAKINGA REGULIAVIMO INSTITUCIJA? 
Jei manote, kad nepakankamai buvo gerbiamos jūsų duomenų apsaugos teisės, ir norėtumėte pranešti 

apie problemą atsakingai duomenų apsaugos reguliavimo institucijai, galite tai padaryti bet kuriuo metu. 

Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijos, kuri yra atsakinga už įmonę, į kurią kreipėtės, 



kontaktinius duomenimis galite rasti Europos duomenų apsaugos valdybos (EDPB) tinklalapio skiltyje 

„Nariai“. 

5. KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS? 
Jūsų duomenys bus naudojami įmonėms, priklausančioms Deutsche Post DHL Group (DPDHL grupei), 

susisiekti su jumis įdarbinimo proceso metu. Toliau išvardyti, kurie jūsų duomenys bei kokiais tikslais gali 

būti papildomai tvarkomi. 

a. Jūsų konkreti paraiška 

Jūsų paraišką, pateiktą grupės įmonei, nagrinės tos įmonės darbuotojai, kurie yra atsakingi už gaunamų 

paraiškų procesą. Šie darbuotojai tvarkys jūsų duomenis tik įdarbinimo proceso tikslais. 

b. Bendrinės paraiškos 

Jei pateiksite mums paraišką, nesusijusią su konkrečia laisva darbo vieta, mes manysime, kad visos grupės 

įmonės gali naudoti jūsų duomenis tam, kad supažindintų jus su laisvomis darbo vietomis, kurios gali būti 

jums tinkamos, nebent jūs paraiškoje mums nurodysite kitaip. Jūsų duomenys šiuo tikslu bus saugomi 

DPDHL sistemoje naudojant IT infrastruktūrą / programas. Grupės įmonės naudos šiuos duomenis 

ieškodamos tinkamų kandidatų į esamą ar būsimą laisvą darbo vietą. Jūs turite galimybę bet kada atsiimti 

savo bendrinę paraišką. Norėdami tai padaryti, tiesiog praneškite įmonei, kuriai išsiuntėte prašymą. 

c. Konkrečios paraiškos informacijos atskleidimas grupės įmonių viduje 

Tuo atveju, kuomet jūs pateiksite paraišką į laisvą darbo poziciją grupės įmonėje, mes tik tuomet 

perduosime jūsų duomenis kitoms grupės įmonėms, kad šios galėtų užpildyti laisvas darbo vietas, jeigu 

jūs mums duosite aiškų savo sutikimą tai padaryti. Jūs turite galimybę bet kada atšaukti savo sutikimą ir 

atšaukimas įsigaliotų ateičiai. 

d. Duomenų tikrinimas atitikties tikslais 

Vadovaujantis įstatymais ir kitas nacionaliniais teisės aktais esame įpareigoti užtikrinti neteikti finansinės 

paramos gavėjams, kuriems taikomos sankcijos pagal ES kovos su terorizmu įstatymus (sankcijų sąrašas). 

Todėl kiekvienu atveju, mes patikrinsime duomenis, kuriuos gauname iš mūsų atrinktų kandidatų, galbūt 

įskaitant ir jus, atsižvelgiant į atnaujintus sankcijų sąrašus ir taikomus sankcijų įstatymus. 

e. Registracija karjeros platformoje 

Registruojantis kurioje nors iš mūsų karjeros platformų, jūsų prieigos duomenys (pvz., vardas, el. pašto 

adresas ir slaptažodis) bus naudojami tik siekiant užtikrinti jūsų prieigą prie karjeros platformos ir joje 

saugomų duomenų. Prireikus karjeros platformoje galite rasti daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkomi 

jūsų duomenys. 

f. Statistinė analizė 

Norėdami patobulinti savo darbo skelbimus ir bendrą įdarbinimo procesą, galime atlikti statistinę gautų 

duomenų analizę ir vertinimus. Pavyzdžiui, kiek pretendentų kreipėsi dėl tam tikro darbo arba kiek laiko 

buvo skelbiama apie laisvą darbo vietą. Šiame kontekste taip pat bus apdorojami duomenys apie esamus 

ir buvusius pareiškėjus, pvz. kaip toli nuo darbo vietos gyvena pareiškėjas. Mūsų tikslas tobulinti darbo 

skelbimus ir įdarbinimo procesus yra teisinis ir teisėtas tokio tvarkymo pagrindas. Jūs turite galimybę 

nesutikti, kad šiuo tikslu būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį. 



g. Pranešimai apie laisvas darbo vietas 

Jei įjungsite įspėjimo apie laisvas darbo vietas funkciją, jūsų el. pašto adresas bus naudojamas informuoti 

jus apie mūsų grupės įmonėse esančias laisvas darbo vietas, atitinkančias jūsų paieškos kriterijus 

(kategorija, vieta). 

6. KAIP MES RENKAME JŪSŲ DUOMENIS? 
Užsiregistravę jūs saugosite savo duomenis mūsų karjeros platformoje. Taip pat platformoje jūs galite rasti 

papildomos informacijos apie tai, kaip tvarkomi jūsų duomenys. Jei siųsite darbo paraiškas mums kitokiais 

būdais jos bus talpinamos ir jūsų duomenys bus kaupiami mūsų karjeros platformoje. Jei teiksite savo 

duomenis per viešai prieinamus tinklus ar platformas, skirtas profesionaliems vartojams, mes tvarkysime 

šiuos duomenis laikydamiesi galiojančių tų platformų operatorių naudojimo sąlygų. Kai dirbame su 

įdarbinimo agentūromis, darome prielaidą, kad tos agentūros perduoda mums jūsų duomenis, turėdamos 

tam jūsų sutikimą. Visais atvejais duomenys bus gauti tiesiogiai iš jūsų (tiesioginis duomenų rinkimas). 

7. KOKIUS DUOMENIS JŪS TURITE PATEIKTI? 
Be jūsų pateiktų pagrindinių duomenų ir kontaktinės informacijos, norėdami įvertinti kiekvieną gautą 

paraišką, mes iš jūsų prašysime asmeninių duomenų, kurie įrodytų, kad esate tinkamas eiti šias pareigas. 

Jūs turėsite nuspręsti, kokius duomenis mums pateikti, nebent išimties tvarka yra teisinė pareiga pateikti 

informaciją apie tam tikrus asmeninius reikalavimus tokius kaip pvz. pateikti vairuotojo ar piloto 

pažymėjimą. Jei norite, kad teikiant paraišką būtų atsižvelgiama į specialias teises neįgaliems asmenims, 

savo neįgalumą galite nurodyti savo prašymo laiške. Tačiau jūs to daryti neprivalote. 

8. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS MES RENKAME? 

 Pagrindiniai duomenys (pavardė, vardas, gimimo data) 

 Kontaktinė informacija (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.) 

 Paraiškos informacija, tokia kaip gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, pažymėjimai, 

nuorodos ir visa kita informacija, kurią jūs mums pateikiate ar atskleidžiate pokalbių metu 

 Nuotrauka, jei taikoma 

 Tautybė ir leidimas dirbti, jei taikoma 

 Informacija apie tinkamumą dirbti - sveikatos pažymėjimas, jeigu taikoma 

 Ankstesnės nuobaudos, jei tai taikoma skelbiamai pozicijai, pavyzdžiui vairuotojams 

 Sąskaitos duomenys, kad būtų galima kompensuoti kelionės išlaidas 

 Duomenys apie jus, kuriuos pateikėte per viešai prieinamus tinklus ar platformas, naudojamas 

profesiniais tikslais, laikantis galiojančių šių platformų operatorių naudojimo sąlygų. 

 Prieiga prie karjeros platformos duomenų (vartotojo vardas ir slaptažodis), jei taikoma 

 Ryšio ir komunikacijos priemonių būsena (pvz., informavimas apie paraiškos gavimą arba turėtą 

pokalbį telefonu), jei taikoma 

9. KOKS YRA TEISINIS PAGRINDAS JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMUI? 
Mes tvarkysime jūsų duomenis, tam kad galėtume priimti sprendimą dėl galimybės užmegzti darbo 

santykius. Atsižvelgiant į kikevieną individualų prašymą, gali būti taikomi šie teisiniai pagrindai: 

 BDAR 6 straipsnio 1 dalis a (jūsų sutikimas), 

 BDAR 6 straipsnio 1 dalis b (galima darbo sutartis), 

 BDAR 6 straipsnio 1 dalis c (mūsų teisinė pareiga) ir 



 BDAR 6 straipsnio 1 dalis f (mūsų teisėti interesai). 

Kitos taikytinos teisinės nuostatos gali sąlygoti papildomus duomenų apsaugos reikalavimus. 

10. KAS TURI PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ DUOMENŲ? 
Jūsų duomenis tvarkys asmuo, įgaliotas tai daryti grupės įmonėje, kuriai pateikiate prašymą. Siekiant 

sklandžiai įgyvendinti paraiškų vertinimo procesą, kai kurios grupės įmonės gali pasitelkti specialiai 

apmokytus darbuotojus iš kitų grupės įmonių (grupės vidaus paslaugų teikėjų) arba išorės paslaugų 

teikėjus, su kuriais turi sudarytas sutartis. Visais atvejais yra užtikrinama, kad yra sudaryti atitinkami 

susitarimai, užtikrinantys, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi pagal duomenų apsaugos įstatymus. 

Su jūsų duomenimis kiekvienu atveju galės susipažinti tik įgalioti asmenys. Jei jūsų duomenys bus perduoti 

grupėje, bus taikomos 5a ir 5b punktuose nurodytos sąlygos. Grupės įdarbinimo procesuose gali būti 

nustatyta, kad esant laisvai pozicijai bei suderinus su tiesioginiu vadovu bei HR departamentu, jūsų 

duomenys gali būti  prieinami techniniams ir įdarbinimo paslaugų teikėjams tiek iš kitų grupės įmonių, tiek 

iš išorės įmonių. Pagal poreikį, atsakinga darbuotojų taryba ir neįgaliems asmenims atstovaujanti 

organizacija taip pat turės galimybę naudoti jūsų duomenis įstatymų numatytoms dalyvavimo teisėms 

įgyvendinti įdarbinimo proceso metu. Grupės įmonių procesuose, tokiuose kaip IT paslaugų nuoma, gali 

būti nustatyta, kad įvairių grupės įmonių darbuotojai turi prieigą prie jūsų duomenų.  

11. KAIP DUOMENYS PERDUODAMI ŠALIMS, KURIOMS NĖRA TAIKOMA BDAR JURISDIKCIJA? 
Jei teikiate paraišką dėl darbo vietos už Europos Sąjungos ribų arba dalijatės savo duomenimis norėdami 

būti įtraukti į kandidatų sąrašą, grupės įmonės trečiosiose šalyse taip pat turės prieigą prie jūsų duomenų. 

Tuo atveju, kai asmens duomenimis bus dalijamasi su kitomis grupės įmonėmis trečiosiose šalyse, šis 

procesas bus vykdomas vadovaujantis Deutsche Post DHL Group duomenų privatumo politika. Tai 

garantuoja, kad pasauliniu mastu mūsų grupės įmonės tvarko asmens duomenis pagal standartus, kurie 

garantuoja tinkamą duomenų apsaugos lygį, kaip reikalauja Europos duomenų apsaugos teisės aktai. 

Mūsų grupės duomenų privatumo politiką Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijos patvirtino 

kaip privalomas bendrąsias taisykles (BCR). Turinio santrauką galite rasti apsilankę 

https://www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/de/media-

center/respondence/Zusammenfassung_DataPrivacyPolicy_2014.pdf arba iš personalo skyriaus, 

nagrinėjančio jūsų paraišką. Jei trečioji šalis asmens duomenis tvarko grupės įmonės vardu, tai yra 

įsipareigojusi laikytis sutartiniųi susitarimų ir įsipareigojimų vadovaujantis Europos duomenų apsaugos 

standartu. 

12. KAIP ILGAI BUS SAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS? 
Mes saugosime jūsų duomenis, susijusius su jūsų paraiška dėl konkretaus darbo pasiūlymo tol, kol 

atsiimsite savo (bendrinę) paraišką arba nuspręsite atšaukti jūsų duotą sutikimą būti įtrauktam į mūsų 

kandidatų sąrašą. Jei įdarbinimo procesas užbaigiamas nepatenkinus jūsų paraiškos, mes saugosime jūsų 

duomenis dar šešis mėnesius, nebent atsirastų papildomų saugojimo sąlygų. Jei būsite atrinkti (įdarbinti), 

mes pridėsime jūsų paraiškos duomenis prie jūsų personalo bylos. 

13. KOKS YRA PROCESAS, PRIIMANT SPRENDIMĄ DĖL JŪSŲ PARAIŠKOS? 
Paprastai paraiškas vertina personalo skyriaus darbuotojai, atsakingi už darbo skelbimą. Jei išimties tvarka 

būtų priimamas sprendimas procesą vykdyti automatizuotai t.y. neviršijant leistinų ribų arba kai tam tikra 



informacija apie jus automatiškai apdorojama ir įvertinama, o apie jus daromos prielaidos (profilio kūrimo 

tikslais), grupės įmonė, į kurią kreipiatės informuos jus apie jūsų teisę būti išklausytam ir teisę prieštarauti. 

14. KOKIAS TEISES JŪS TURITE? 
Pagal įstatymų nuostatas jūs turite teisę: 

 atšaukti bet kurį jūsų duotą sutikimą, su atšaukimo galiojimu ateičiai (BDAR 7 straipsnio 3 dalis), 

 gauti informaciją apie duomenis, kuriuos mes saugojome apie jus (BDAR 15 straipsnio 1 dalis), 

 gauti duomenų, kuriuos mes saugojome apie jus, kopiją (prireikus elektroniniu būdu) (BDAR 15 

straipsnio 3 dalis), 

 reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis, kuriuos mes saugojome apie jus (BDAR 16 straipsnis), 

 reikalauti ištrinti bet kokius duomenis apie jus, kurių nebegalėsime saugoti (BDAR 17 straipsnio 1 

dalis), 

 prieštarauti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi vykdant mūsų teisėtus interesus (BDAR 21 

straipsnis) ir 

 būti įtrauktu vykdant automatizuotą sprendimų priėmimą ir užginčyti rezultatą (BDAR 22 

straipsnis). 

15. KAIP PASINAUDOTI SAVO TEISĖMIS? 
Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, naudokitės mūsų karjeros platforma arba susisiekite su atitinkamu 

asmeniu, kuris yra atsakingas už paraiškų teikimo procesą. 

Visi duomenų gavėjai taip pat bus informuojami, jei jūsų duomenys turės būti ištaisyti ar ištrinti. 

Atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas mielai padės, jei kiltų daugiau klausimų. 

Jei manote, kad jūsų teisės nėra pakankamai įgyvendinamos, turite galimybę pateikti skundą atitinkamai 

reguliavimo institucijai. 

16. ŠIOS INFORMACIJOS PAKEITIMAI 
Ši informacija pateikta tokia, kokia buvo 2019 m. rugsėjo mėn. Esant poreikiui, mes pasiliekame teisę 

pakeisti šią informaciją. 

Įmonės informacija: 

DHL Logistics Lietuva UAB, Dariaus ir Girėno g. 81, LT-02189 Vilnius, Lietuva 

Įmonės duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: DPO.Logistics.LT@dhl.com 

 


