
 
 

EDENPEOPLE PRIVATUMO POLITIKA IŠORINIAM DARBUOTOJŲ PAIEŠKOS IR ĮDARBINIMO 
PROCESUI 

 

Viena iš sudėtinių „EdenPeople“ sistemos dalių yra naujas UAB „EBV Finance“ išorinis darbuotojų paieškos ir 
įdarbinimo proceso modulis, kurio tikslas yra palengvinti ir suderinti informacijos, susijusios su galimais būsimais 
kandidatais valdymu. Išorinis darbuotojų paieškos ir įdarbinimo proceso modulis yra prieinamas šių tipų 
duomenų subjektams: 

❖ kandidatams, kurie kreipiasi dėl UAB „EBV Finance“ darbo pasiūlymo per išorinius kanalus 
❖ kandidatams, kuriuos rekomendavo esami įmonės darbuotojai 
❖ kandidatams, kurie tiesiogiai kreipiasi dėl UAB „EBV Finance“ darbo pasiūlymo 

Naudodami šį modulį, UAB „EBV Finance“ tvarko kai kuriuos jūsų asmens duomenis. Šio informacinio pranešimo 
tikslas yra informuoti jus apie asmens duomenis, kuriuos renkame išorinio darbuotojų paieškos ir įdarbinimo 
proceso modulio kontekste, ir apie tai, kaip mes juos naudojame. 

Asmens duomenų valdytojas 
UAB „EBV Finance“, kurios registruotos vietos adresas yra Antano Tumėno g.  4-1101, Vilnius, Lietuvos 
Respublika, yra asmens duomenų, naudojamų EdenPeople sistemoje, valdytojas. 
 
Renkamų asmens duomenų kategorijos 

UAB “EBV Finance”, kaip duomenų valdytojas, informuoja jus, kad, sistema EdenPeople, priklausomai nuo 
kategorijų, išvardintų žemiau, renka jūsų asmens duomenis susijusius su: 

❖ Kandidatais, kurie kreipiasi dėl UAB „EBV Finance“ darbo pasiūlymo per išorinius kanalus 
- jūsų asmeninė informacija (pvz. jūsų vardas, pavardė ir kt.) 
- jūsų kontaktinė informacija (pvz.  asmeninis el. pašto adresas, tel. numeris) 
- jūsų profesinė patirtis (pvz. gyvenimo aprašymas) 

Jūsų asmens duomenis UAB „EBV Finance“ netiesiogiai gali rinkti šiais būdais: „LinkedIn“ profilio, įvairių 
renginių, pvz. universitete organizuojamų renginių pagalba, taip pat jei esate išorinių agentūrų ar 
darbuotojų rekomenduotas kandidatas, esate kreipęsis dėl mūsų siūlomos pozicijos prieš tai arba 
naudojantis skelbimų portalų duomenų bazėmis. 
 

❖ Kandidatais, kuriuos rekomendavo esami įmonės darbuotojai 
- jūsų asmeninė informacija (pvz. jūsų vardas, pavardė ir kt.) 
- jūsų kontaktinė informacija (pvz.  asmeninis el. pašto adresas, tel. numeris) 
- jūsų profesinė patirtis (pvz. informacija, nurodyta gyvenimo aprašyme) 

UAB „EBV Finance“ jūsų asmens duomenis netiesiogiai renka gyvenimo aprašymo persiuntimo proceso 
metu, t. y. darbuotojui pasiūlius jūsų kandidatūrą atvirai pozicijai mūsų įmonėje užimti. 

❖ Kandidatais, kurie tiesiogiai kreipiasi dėl UAB „EBV Finance“ darbo pasiūlymo 
- jūsų asmeninė informacija (pvz. jūsų vardas, pavardė ir kt.) 
- jūsų kontaktinė informacija (pvz.  asmeninis el. pašto adresas, tel. numeris) 
- jūsų profesinė patirtis (pvz. informacija, nurodyta gyvenimo aprašyme) 
- jūsų paskyroje esanti informacija, jei esate susikūręs paskyrą (pvz. prisijungimo vardą, slaptažodį, 

pranešimus apie siūlomas pozicijas) 
- jūsų kandidato informacija (t. y. prašoma kompensacija, paraiškos būsena ir kt.) 

 
Jūsų asmens duomenys yra tiesiogiai renkami, kai pildote informaciją naudojantis pateikta paraiškos 
forma ir dalinantis informacija įdarbinimo proceso metu. 

Asmens duomenų naudojimo tikslai 
UAB „EBV Finance“ jūsų duomenis naudoja šiais tikslais : 



 
❖ Kandidatų, kurie kreipiasi dėl UAB „EBV Finance“ darbo pasiūlymo per išorinius kanalus bei esamų 

darbuotojų rekomenduotų kandidatų duomenų valdymo 
 
- Potencialių būsimų kandidatų identifikavimui 
- Paraiškų naudojantis "EdenPeople” sistema skatinimui 

❖ Kandidatų, kurie tiesiogiai kreipiasi dėl UAB „EBV Finance“ darbo pasiūlymo duomenų valdymo 
 
- Sudaryti sąlygas siekiant sėkmingai užbaigti įdarbinimo procesą 
- Patikrinti, ar kandidato profilis atitinka siūlomos pozicijos lūkesčius 
- Patikrinti, ar išorės kandidato profilis atitinka būsimo darbo kriterijus (kandidatų grupės valdymas) 
- Suteikti kandidatams galimybę matyti visą informaciją susijusią su jų paraiškos teikimo istorija 
- Pristatyti kandidatams  pozicijas, kurios gali juos sudominti 
- Sėkmingai užbaigti įdarbinimo procesą 
- Užtikrinti, kad įdarbinimo procesas atitiktų teisinius reikalavimus 

 
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas  

Asmens duomenų tvarkymas teisiškai pagrįstas: 

❖ Kandidatai, kurie kreipiasi dėl UAB „EBV Finance“ darbo pasiūlymo per išorinius kanalus bei esamų 
darbuotojų rekomenduoti kandidatai  

UAB „EBV Finance“ teisėtas interesas yra nustatyti potencialius būsimus kandidatus, kurių profilis būtų 
tinkamas, ir paskatinti juos kreiptis dėl siūlomų darbo pozicijų. 

❖ Kandidatai, kurie tiesiogiai kreipiasi dėl UAB „EBV Finance“ darbo pasiūlymo 
- Poreikių prieš pasirašant sutartį susijusių su įdarbinimo procesu įgyvendinimas (t. y. profilio 

tinkamumo patikrinimas atsižvelgiant į įmonės poreikius), jūsų asmens duomenų tvarkymas tam, 

kad visame pasaulyje būtų galima vykdyti paraiškos įvertinimą. 

- Išankstinio įdarbinimo etapas grindžiamas UAB “EB Finance” teisinių įsipareigojimų laikymusi 

(Lietuvos darbo kodekso 41  straipsnis) 
- UAB „EBV Finance“ teisėtas interesas yra pranešti kandidatui apie jiems aktualius darbo pasiūlymus 

ir nustatyti profilius, kurie galėtų atitikti aktualios pozicijos kriterijus, tokiu būdu  optimizuojant 

įdarbinimo procesą. 

 

Asmens duomenų gavėjai 
Asmens duomenys bus prieinami įgaliotiems UAB “EBV Finance” darbuotojams, Žmogiškųjų išteklių 
departamentui, vadovams ir kolegoms, kurių kiekvienas turi specialias prieigos teises pagal jų poreikio žinoti 
apimtį 

- „Edenred SA“, „Edenred“ būstinė, siekiant teikti pagalbą techninės priežiūros, administravimo valdymo, 
leidimų išdavimo, duomenų krovimo, išvalymo ir teisių įgyvendinimo klausimais. 

- Workday Limited, SaaS solution paslaugos teikėjas and Mercer EverBe integruotojas, užtikrinantis 
techninę priežiūrą ir techninę pagalbą. 

- ConvictionsRH, teikiantis pagalbą „HRIS Run“ komandai įgyvendinant ir prižiūrint „EdenPeople“ ir jos 
ateities pokyčius. 

- Everbe, teikiantis pagalbą „HRIS Run“ komandai įgyvendinant ir prižiūrint „EdenPeople“ ir jos ateities 
pokyčius. 

 
Asmens duomenų perdavimas 
UAB „EBV Finance“ užtikrina, kad asmens duomenys, surinkti „EdenPeople“ sistemoje, nebus perduoti už 
Europos Sąjungos ribų, jei nebus priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo (BDAR 45 straipsnis), 
arba nebus nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, užtikrinančios saugumą bei asmens duomenų, šiuo 
atveju, standartinių sutarties sąlygų apsaugą (BDAR 46 straipsnis). 
Naudodamiesi „Workday“ teikiama administravimo pagalba, jūsų duomenys gali būti perduodami į JAV 
(išimtinėmis situacijomis, kai kyla labai specifinė problema, kai negalima patekti iš Europos šalies).  
 



 
 
 
 
Asmens duomenų saugojimas 
 

❖ Kandidatų, kurie kreipiasi dėl UAB „EBV Finance“ darbo pasiūlymo per išorinius kanalus bei esamų 
darbuotojų rekomenduotų kandidatų duomenų saugojimas 

UAB “EBV Finance” saugo jūsų asmens duomenis 3 mėnesius nuo tada, kai jūs užsiregistruojate arba jus 
rekomenduoja UAB „EBV Finance“ dirbantis darbuotojas. Jei būsite atrinktas tolimesniam atrankos 
etapui, tapsite išoriniu kandidatu. Tuo atveju, bus taikomi toliau nurodyti saugojimo laikotarpiai. 

❖ Kandidatų, kurie tiesiogiai kreipiasi dėl UAB „EBV Finance“ darbo pasiūlymo duomenų saugojimas 
 
Išorinio kandidato asmens duomenis UAB “EBV Finance” turi teisę saugoti 2 metus nuo paskutinės 
paraiškos pateikimo dienos CV duomenų bazėje tam, kad su jumis būtų galima susisiekti dar kartą, jei 
įmonė galėtų pasiūlyti poziciją, atitinkančią jūsų profilį. Atkreipkite dėmesį, kad jei sukūrėte kandidato 
paskyrą, su jūsų paskyra susietus duomenis UAB “EBV Finance” turi teisę saugoti 2 metus nuo paskutinio 
prisijungimo prie jūsų kandidato paskyros. Jei esate įdarbintas UAB „EBV Finance“ ir esate įtrauktas į 
išankstinio įdarbinimo etapą, surinkti asmens duomenys šiam poreikiui bus saugomi jūsų darbuotojo 
byloje. 
 

Pasibaigus šiems saugojimo laikotarpiams, asmens duomenys bus galutinai ištrinti. 
 
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas 

Pagal taikomą reglamentą jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, juos taisyti ir ištrinti. Esant tam tikroms 
aplinkybėms ir taikytinuose įstatymuose nustatytomis sąlygoms, jūs taip pat turite teisę prieštarauti duomenų 
tvarkymo veiklai ir ją apriboti bei teisę į duomenų perkeliamumą. 
 
Savo teisėmis taip pat galima pasinaudoti, pridedant asmens tapatybės įrodymą ir siunčiant el. laišką 
hr@ebvfinance.com arba rašant UAB “EBV Finance”, Antano Tumėno str. 4-1101, Vilnius, Lietuvos Respublika. 
 
Dėl bet kokių kitų prašymų ar skundų galite susisiekti siųsdami el. laišką legal@ebvfinance.com.  
 
Taip pat primename, kad skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo galite pateikti vietinei asmens duomenų 
apsaugos institucijai, pavyzdžiui, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt), Lietuvoje. 

 

****** 

Slapukai 

❖ Slapukai yra būtini UAB „EBV Finance“ karjeros puslapiui: 
 

Žemiau esantys slapukai įgalina UAB „EBV Finance“ karjeros puslapį optimaliai veikti ir juos apdoroja UAB „EBV 
Finance”, veikdamas kaip duomenų valdytojas. Jūs galite ištrinti šiuos slapukus, naudodami naršyklės 
nustatymus, tačiau jūsų vartotojo patirtis gali būti pabloginta. 

 

Sistema Pavadinimas Tikslas Saugojimas 

Workday PLAY_LANG Nustatyti pasirinktą kalbą Sesijos metu 

Workday PLAY_SESSION 
Išsaugoti vartotojų būsenas puslapių 
užklausose 

Sesijos metu 

Workday TS01292a30 
Saugos slapukas padedantis apsaugoti 
žiniatinklio infrastruktūrą nuo saugumo atakų 

Sesijos metu 

Workday TimezoneOffset Nustatyti laiko juostą Sesijos metu 



 

Workday Wday_vps_cookie 
Pagal vartotojo nustatytus parametrus 
užkrauti tik tuos duomenis, kurie yra reikalingi 
naršymui 

Sesijos metu 

Workday enableprivacytracking Nustatyti slapukų reklamos uždraudimą Sesijos metu 

Workday WorkdayLB_SAS Neatskleista Sesijos metu 

Workday TS01db906f 
Saugos slapukas padedantis apsaugoti 
žiniatinklio infrastruktūrą nuo saugumo atakų  

Sesijos metu 

 

 


