PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGAS
organizuojant darbuotojų farmacijos studijų finansavimo konkursą
2022-06-22, Vilnius
Informuojame, kad UAB EUROVAISTINĖ, į. k. 124446859, reg. buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius, el.
pašto adresas eurovaistine@eurovaistine.lt, tel. Nr.: +370 5 204 2004 (toliau – Duomenų valdytojas) Jūsų
registracijos dalyvauti farmacijos studijų finansavimo konkurse (toliau – Konkursas) anketoje (toliau –
Anketa) nurodytus asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, darbo vieta,
pasirinktas studijų finansavimo tipas, taip pat kiti motyvaciniame laiške Jūsų iniciatyva pateikti duomenys
(toliau – Asmens duomenys) tvarkys žemiau nurodytomis sąlygomis:
1.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas),
kurį suteikiate užpildydamas Anketą ir pateikdamas patvirtinimą apie sutikimą, kad Jūsų Asmens
duomenys būtų tvarkomi šiame pranešime nurodytomis sąlygomis;

2.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – Jūsų Asmens duomenys tvarkomi siekiant atrinkti Konkurse
dalyvaujančius darbuotojus, kuriems Duomenų valdytojas įsipareigoja finansuoti farmacijos studijų
kainą (ar jos dalį);

3.

Asmens duomenų tvarkymo terminas – Jūsų Anketoje pateikti Asmens duomenys bus tvarkomi:
3.1. ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo Asmens duomenų pateikimo dienos (jeigu Jūs nebūsite
paskelbtas vienu iš Konkurso laimėtojų); arba
3.2. ne ilgiau kaip iki susitarimo dėl studijų apmokėjimo įvykdymo dienos (jeigu Jūs būsite
paskelbtas vienu iš Konkurso laimėtojų).
Pasibaigus nurodytiems terminams, Jūsų Asmens duomenys bus saugiai ir negrįžtamai sunaikinti,
nebent Duomenų valdytojas būtų teisės aktais būtų įpareigotas arba teisės aktai suteiktų teisę bei
Duomenų valdytojas nuspręstų juos tvarkyti ilgesnį terminą;

4.

Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami EUROAPOTHECA, UAB įmonių grupės bendrovėms.

Primename, kad Jūs turite teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą; 2)
susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti Jūsų Asmens
duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai jie tvarkomi nesilaikant BDAR ir
kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) atšaukti Jūsų duotą sutikimą
tvarkyti Asmens duomenis; 5) jeigu manote, kad Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant
duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis tiesiogiai į Duomenų valdytojo asmens
duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dpo@ev.lt. Jeigu Jūsų netenkins siūlomas problemos išsprendimo
būdas, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė
duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas:
ada@ada.lt).
____________________

