ĮDARBINIMO PRIVATUMO PRANEŠIMAS
Įvadas
Privatumo pranešimo taikymo sritis
Šiame įdarbinimo privatumo pranešime paaiškinama, kokią informaciją „Coveris“ apdoroja, kodėl ją
apdoroja ir kaip tai gali jus paveikti.
Ką reiškia „asmens duomenys“ ir „apdorojimas“?
„Asmens duomenys“ – tai informacija, susijusi su jumis (arba kurią naudojant galima nustatyti jūsų
tapatybę), apdorojama automatiškai arba kuri yra (ar turėtų būti) struktūrinės neautomatinės
registracijos sistemos dalis. Ji apima ne tik faktus apie jus, bet ir ketinimus jūsų atžvilgiu bei
nuomones apie jus.
„Apdorojimas“ reiškia bet kokius su duomenimis atliekamus veiksmus. Pavyzdžiui, tai apima jų
rinkimą, laikymą, atskleidimą ir ištrynimą.
Asmens duomenims, kurie atskleidžia rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar
filosofinius įsitikinimus, sveikatą, lytinę orientaciją, lytinį gyvenimą, narystę profesinėse sąjungose ir
genetinę bei biometrinę informaciją, taikoma speciali apsauga ir pagal ES privatumo apsaugos
įstatymus jie laikomi „slaptais asmens duomenimis“.
Jūsų asmens duomenys
Apdorojame jūsų duomenis, kad įgyvendintume savo įdarbinimo praktiką. Kai kuriuos apdorojamus
asmens duomenis gauname iš jūsų. Pavyzdžiui, nurodote mums savo kontaktinius duomenis. Kiti
jūsų asmens duomenys generuojami iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, įdarbinimo agentūrų, nuorodų. Jūsų
asmens duomenis viduje vertins vadybininkai, personalo / įdarbinimo, buhalterijos ir IT skyrių vadovų
pagalbininkai.
Jūs neprivalote pateikti mums šių duomenų. Tačiau to nepadarius galimas neigiamas poveikis jūsų
įdarbinimo galimybėms.
Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?
Jeigu prašymas sėkmingas, jūsų duomenys bus saugomi jūsų asmens byloje. Jei prašymas
nesėkmingas, jūsų duomenys paprastai bus sunaikinti po dvylikos mėnesių1 nuo pranešimo, kad jums
nepavyko. Jūsų duomenys gali būti saugomi byloje ir naudojami kitiems dalykams. Neaktualūs
duomenys, tokie kaip filmuoti vaizdai, gali būti ištrinti netrukus.
Asmens duomenų perdavimas už EEE ribų
Galime perduoti jūsų asmens duomenis už EEE ribų „Coveris group“ nariams („Coveris Holdings S.A.“
ir jos patronuojamosioms įmonėms) bei duomenis apdorojantiems asmenims Jungtinėse Amerikos
Valstijose, kur gali būti taikomi mažesni duomenų apsaugos standartai nei įprasta EEE. Prireikus šiam
perdavimui taikoma grupės perdavimo sutartis ir įprastos sąlygos.
Asmens duomenų gavėjai nurodyti 2 priede.
Asmens duomenų perdavimas gavėjams už EEE ribų atliekamas siekiant gauti naujų darbuotojų ir jų
atlyginimo patvirtinimą. Užtikrinsime, kad perdavimas būtų teisėtas, jei reikia, naudodami įprastas
sąlygas ir kad būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės.

1
Iki penkerių metų Prancūzijoje. Keturios savaitės darbinantis Nyderlanduose. Paraiškos nebus saugomos
Lenkijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Lietuvoje ir Čekijos Respublikoje, nebent kandidatas duotų sutikimą.
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Europos Komisija nemano, kad tam tikros šalys užtikrina tinkamą apsaugos lygį, todėl sudarėme
susitarimą, užtikrinantį tinkamas apsaugos priemones mūsų grupės nariams tose šalyse, kuriose
trūksta tinkamos apsaugos. Tai yra standartinės sąlygos, kurias priėmė informacijos komisaras ir
patvirtino Europos Komisija. Jei norite pamatyti išsamią informaciją apie šias apsaugos priemones,
kreipkitės į informacijos apsaugos pareigūną.
Kontaktai
Apdorodami jūsų asmens duomenis veikiame kaip duomenų valdytojas. Mūsų kontaktiniai duomenys
pateikiami 1 priede.
Teisiniai asmens duomenų apdorojimo pagrindai
Kokie yra apdorojimo pagrindai?
Pagal duomenų apsaugos įstatymus yra įvairių priežasčių, dėl kurių galime apdoroti jūsų asmens
duomenis. Kai kuriais atvejais yra daugiau nei viena priežastis. Apibendrinome tam tikras priežastis
kaip teisinę prievolę ir teisėtus interesus bei apibrėžėme, ką reiškia šie terminai.
Terminas

Apdorojimo pagrindas

Paaiškinimas

Sutartis

Apdorojimas būtinas norint vykdyti su

Tai apima mūsų sutartinių įsipareigojimų ir teisių vykdymą.

jumis sudarytą sutartį arba imtis
veiksmų jūsų prašymu, kad sutartis
būtų sudaryta
Teisinė

Apdorojimas būtinas norint vykdyti

Užtikrinimas, kad laikysimės savo teisinių ir norminių įsipareigojimų.

prievolė

mūsų teisines prievoles

Pavyzdžiui, užtikrinsime saugią darbo vietą ir vengsime neteisėtos
diskriminacijos

Teisėti

Apdorojimas atitinka mūsų arba

Mes arba trečioji šalis turime teisėtų interesų veiksmingai ir tinkamai

interesai

trečiosios šalies teisėtus interesus

tvarkyti bei administruoti savo verslą, taip pat pagal tuos interesus
apdoroti jūsų duomenis. Jūsų duomenys nebus apdorojami šiuo
pagrindu, jei jūsų interesai, teisės ir laisvės bus svarbesnės nei mūsų
ar trečiosios šalies interesai.

Slaptų asmens duomenų apdorojimas
Jei apdorosime jūsų slaptus asmens duomenis, užtikrinsime, kad būtų viena iš pirmiau nurodytų tokių
duomenų apdorojimo priežasčių, įskaitant apdorojimą dėl lygybės ir įvairovės tikslų, kiek leidžiama
pagal įstatymus.
Daugiau informacijos apie mūsų apdorojamus duomenis ir tikslus
Duomenų pavyzdžiai ir priežastys, kuriomis vadovaudamiesi apdorojame duomenis, pateikiami toliau
esančioje lentelėje.
Paskirtis

Asmens duomenų, kurie gali būti apdorojami, pavyzdžiai

Apdorojimo priežastys

Samdymas

Standartiniai duomenys, susiję su jūsų tapatybe (pvz., vardas ir pavardė,

Sutartis

adresas, gimimo vieta, tautybė, kontaktiniai duomenys, profesinė patirtis,
išsilavinimas, kalbos įgūdžiai ir bet kurie kiti asmens duomenys, kuriuos
pateikiate mums su savo paraiška).
Informacija apie jūsų paraišką ir jos vertinimą, jūsų nuorodas, bet kokius
patikrinimus, kuriuos mes galime atlikti norėdami patikrinti pateiktą informaciją,
arba praeities patikrinimus ir bet kokią informaciją, susijusią su jūsų teise
gyventi ir dirbti. Jei svarbu, taip pat galime apdoroti informaciją apie jūsų
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Teisinė prievolė
Teisėti interesai
Naudojimasis
konkrečiomis teisėmis
užimtumo srityje
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Paskirtis

Asmens duomenų, kurie gali būti apdorojami, pavyzdžiai

Apdorojimo priežastys

sveikatą, bet kokią negalią ir bet kokius darbo tvarkos pakeitimus.
Susisiekimas

Jūsų adresas ir telefono numeris, skubios pagalbos kontaktinė informacija ir

su jumis ar

informacija apie jūsų artimiausius giminaičius

Sutartis
Teisėti interesai

kitais
asmenimis
jūsų vardu
Sauga

Filmuoti vaizdai

Teisėti interesai

Kas mato jūsų duomenis?
Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti vadovams, vyriausiajam įgaliotiniui ir administratoriams
įdarbinimo, administravimo ir valdymo tikslu, kaip nurodyta šiame dokumente. Be to, galime atskleisti
tai kitiems savo grupės nariams, visų pirma verslo padalinio vyresniesiems vadovams ir „Coveris
Group“, jei tai svarbu priimant sprendimus dėl samdymo ir atlyginimo.
Prieiga prie jūsų asmens duomenų ir kitos teisės
Apdorodami asmens duomenis stengiamės būti kuo atviresni. Jei norėtumėte gauti konkrečios
informacijos, tiesiog kreipkitės į mus. Galite susisiekti su mumis naudodamiesi toliau nurodytu
atitinkamo verslo padalinio el. pašto adresu:
„Coveris Rigid“: ISO.Rigid@coveris.com
„Coveris EMEA Flexibles“: ISO.EMEA@coveris.com
„Coveris UK Food & Consumer“: ISO.UKFC@coveris.com
Be to, turite teisę pateikti „subjekto prieigos prašymą“. Jei pasinaudosite šia teise ir mes turėsime jūsų
asmens duomenų, pateiksime jums informacijos, įskaitant asmens duomenų aprašymą ir paaiškinimą,
kodėl ją apdorojame.
Jei pateikiate prašymą dėl prieigos ir kyla klausimas, kas esate, galime reikalauti pateikti informaciją,
pagal kurią galėtume nustatyti jūsų tapatybę.
Neskaitant subjekto prieigos teisės, galite turėti teisę pataisyti arba ištrinti savo asmens duomenis,
prieštarauti jų apdorojimui arba apdorojimą apriboti. Jei pateikėte mums duomenų apie save (pvz.,
savo adresą ar banko duomenis), turite teisę gauti duomenis mašininio skaitymo formatu, kad būtų
galima perduoti kitam duomenų valdytojui. Tai galioja tik tuo atveju, jei apdorojimo pagrindas yra
sutikimas arba sutartis.
Jei apdorodami remiamės sutikimu, galite bet kada jį atšaukti, tačiau tai nepaveiks iki jums atšaukiant
atliktų veiksmų teisėtumo.
Skundai
Jei turite skundų, susijusių su mūsų atliekamu asmens duomenų apdorojimu, pirmiausia turėtumėte
juos pateikti personalo skyriui arba informacijos apsaugos pareigūnui. Be to, galite pateikti skundą
įstatymuose nustatytai reguliavimo institucijai. Dėl kontaktinių ir kitų duomenų kreipkitės į personalo
skyrių arba žr. 1 priedą.
Taikymo sritis
Šis pranešimas nėra įmonės ir kandidato sutartinių santykių dalis. Šis pareiškimas gali būti bet kada
pakeistas.
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1 PRIEDAS. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Duomenų valdytojas

Adresas

„Coveris Rigid (Zell) Deutschland GmbH“

Marienburgstrasse 25a
56856 Zell (Mosel)
Vokietija
Anton-Böhlen-Strasse 5
34414 Warburg
Vokietija
Holland Place
Wardentree Park
Pinchbeck
Spalding
Lincolnshire
PE11 3ZN
Holland Place
Wardentree Park
Pinchbeck
Spalding
Lincolnshire
PE11 3ZN

„Coveris Group Germany Holding GmbH“

„Coveris Flexibles UK Limited“

„Coveris Flexibles (Gainsborough) UK
Limited“

Verslo padalinys

Personalo skyriaus / ISO kontaktiniai
duomenys

„Coveris Rigid“

ISO.Rigid@coveris.com

„Coveris EMEA Flexibles“

ISO.EMEA@coveris.com

„Coveris UK Food & Consumer“

ISO.UKFC@coveris.com

Valstybė

Duomenų apsaugos
reguliavimo institucija

Kontaktai

JK

ICO

https://ico.org.uk/

Suomija

Tietosuojavaltuutettu

http://www.tietosuoja.fi/en/

Prancūzija

CNIL

https://www.cnil.fr/

Nyderlandai

Autoriteit
Persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Austrija

Österreichische
Datenschutzbehörde

https://www.data-protection-authority.gv.at/

BadenasViurtembergas

Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz in

https://www.badenwuerttemberg.datenschutz.de/
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Baden-Württemberg
Bavarija

Bayerisches Landesamt
für Datenschutzaufsicht

https://www.lda.bayern.de/de/index.html

Šiaurės ReinasVestfalija

Landesbeauftragte für
Datenschutz und
Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen

https://www.ldi.nrw.de/

Reino kraštasPfalcas

Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit
Rheinland-Pfalz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/startseite/

Bulgarija

Commission for
Personal
Data
Protection

https://www.cpdp.bg/

Rumunija

National Authority for
the Supervision of
Processing of Personal
Data

Ttp://www.dataprotection.ro/

Čekijos
Respublika

Úřad pro ochranu
osobních údajů

https://www.uoou.cz/en/

Vengrija

The Hungarian National
Authority for Data
Protection and Freedom
of Information

https://naih.hu/index.html

Lietuva

Duomenu apsaugos
inspekcija

www.ada.lt

Svarbu tik Vokietijai:
Duomenų apsaugos pareigūnas yra DPO.Germany@coveris.com.
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2 PRIEDAS. DUOMENŲ GAVĖJAI UŽ EEE RIBŲ

Verslo padalinys

Gavėjai

Valstybė

„Coveris Rigid“

Nėra

Nėra

„Coveris EMEA Flexibles“

Nėra

Nėra

„Coveris UK Food &
Consumer“

Nėra

Nėra
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