DATA PROTECTION NOTICE
Who will process your data?
Your personal data controller is UAB
“ConnectPay”, registered office at Algirdo str. 38,
LT-03218, Vilnius, Republic of Lithuania,
company
code
304696889,
info@connectpay.com (hereinafter referred to as
the Data Controller or We).

DUOMENŲ APSAUGOS PRANEŠIMAS
Kas tvarkys Jūsų duomenis?
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB
„ConnectPay“, registruota buveinė Algirdo g. 38,
LT-03218, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės
kodas 304696889, info@connectpay.com (toliau –
Duomenų valdytojas arba Mes).

For what purpose and on what basis we will Kokiu tikslu ir kokiu pagrindu tvarkysime Jūsų
process your data?
duomenis?
We intend to process your data for the recruitment
process purpose – to be able to assess your
application. This data processing will be based on
your consent which you provide by submitting your
application. If you provide your consent, Data
controller may also process your data to inform and
offer you job openings at a later time.

Mes ketiname tvarkyti Jūsų duomenis įdarbinimo
proceso tikslais – kad galėtume įvertinti Jūsų
paraišką. Šis duomenų tvarkymas bus grindžiamas
Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate pateikdami paraišką.
Jei duosite savo sutikimą, Duomenų valdytojas taip
pat gali tvarkyti Jūsų duomenis, kad vėliau
informuotų ir pasiūlytų Jums darbo vietas.

What data will we process?

Kokius duomenis tvarkysime?

We intend to process information that you provide
when applying for a job: your name, surname, e-mail
address, phone number, preferred position and
salary, experience, CV, content of the cover letter
and other provided information.

Mes ketiname tvarkyti informaciją, kurią perduodate
teikdami paraišką dėl darbo: Jūsų vardas, pavardė,
el. pašto adresas, telefono numeris, pageidaujama
pozicija ir atlyginimas, patirtis, CV, motyvacinio
laiško turinys ir kita informacija, kurią pateiksite.

We may contact your former employer and inquire
about your qualifications, professional skills and
characteristics if you provide the contact details of
your former workplaces.

Jei pateiksite buvusių darbo vietų kontaktinius
duomenis, galime susisiekti su Jūsų buvusiu
darbdaviu ir pasiteirauti apie Jūsų kvalifikaciją,
profesinius įgūdžius ir savybes.

We may not be able to assess your application or Jei nepateiksite šių asmens duomenų, mes
include you in the candidate selection process if you negalėsime įvertinti Jūsų paraiškos ar įtraukti Jus į
do not provide us with this personal data.
kandidatų atrankos procesą.
Who will we have access to your data?

Kas turės prieigą prie Jūsų duomenų?

We may transfer or give access to your personal data
to third parties, such as recruitment agencies,
database software vendors, database administration
service providers, cloud service providers, and so on.

Mes galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų
asmens duomenų trečiosioms šalims, tokioms kaip
įdarbinimo agentūros, duomenų bazių programinės
įrangos pardavėjai, duomenų bazių administravimo
paslaugų teikėjai, debesų paslaugų teikėjai ir pan.

How long will we protect your data?

Kiek laiko saugosime Jūsų duomenis?

We will retain your personal data for 3 years after
the end of selection process. During this period, we
will archive your personal data so that we may
protect our rights and interests if necessary. In case
we conclude an employment or service agreement,
your personal data will be required for employment

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis 3 metus po
atrankos proceso pabaigos. Šio termino laikotarpiu
Jūsų asmens duomenis archyvuosime, kad esant
poreikiui galėtume pasinaudoti savo teisių ir interesų
gynyba. Jei su Jumis sudarysime darbo ar paslaugų
sutartį, Jūsų asmens duomenų reikės darbo ar

or service relationship and we may retain it for
longer periods. You will be informed about these
periods when concluding employment or service
agreements. In case you provide consent for us to
keep your data and to offer you job openings, we will
process your data for 1 year and we may contact you
during this period.

paslaugų santykiams ir mes galime juos saugoti
ilgesnį laiką. Apie šiuos laikotarpius Jums bus
pranešta sudarant darbo ar paslaugų sutartis. Jei
duosite sutikimą saugoti Jūsų duomenis ir pasiūlyti
Jums darbo vietas, mes tvarkysime Jūsų duomenis 1
metus, per kuriuos galime su Jumis susisiekti.

What rights do you have?

Kokias teises turite?

You have the right to request access to personal data,
rectification, erasure, restriction of data processing,
the right to object to the processing of data, as well
as the right to data portability. You have the right to
lodge a complaint with the supervisory authority.

Jūs turite teisę reikalauti prieigos prie asmens
duomenų, jų taisymo, ištrynimo, duomenų tvarkymo
apribojimo, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu,
taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs turite
teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

How to contact us?

Kaip susisiekti su mumis?

The Data controller will be happy to help if any Duomenų valdytojas mielai Jums padės, jei kils
issues occur. Please contact the Data controller by kokių nors problemų. Susisiekite su Duomenų
sending an e-mail to our DPO contact listed below. valdytoju, siųsdami el. laišką toliau nurodytais
duomenų apsaugos pareigūno kontaktais.
Data Protection Officer: Kristina Drigotaitė
Email: dpo@connectpay.com

www.connectpay.com

Duomenų apsaugos pareigūnas: Kristina Drigotaitė
El. Paštas: dpo@connectpay.com
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