
Darbo skelbimų privatumo politika 

Atnaujinta: 2021-05-11 

1. Bendroji informacija   

1.1. Ši privatumo politika nustato UAB „Zigzag Travel“, juridinio asmens kodas 110461897, 

adresas J. Basanavičiaus g. 30-13, LT-03224 Vilnius, el. pašto adresas info@isic.lt, interneto 

svetainės https://www.isic.lt, „Darbas studentams“ skilties 

https://www.isic.lt/darbasstudentams (toliau - Svetainė), lankytojų ir kitų duomenų subjektų 

asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų 

subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.  

1.2. Skirkite laiko šios politikos peržiūrėjimui ir jeigu turite klausimų, nedvejodami susisiekite su 

mumis kontaktais nurodytais šios privatumo politikos apačioje.  

1.3. Galime bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame 

periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios 

privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio 

dalyje.  

1.4. Svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 

galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens 

duomenų apsaugos priemones.  

1.5. Jūsų pateiktus duomenis naudojame tik privatumo politikoje arba Jums atskiru raštišku 

pranešimu nurodytais tikslais, neperduodame asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, 

išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytus atvejus. Įstatymuose numatytais atvejais Jūsų 

duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims. Šie atvejai yra nurodyti atskirose 

privatumo politikos skiltyse.   

1.6. Svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines, už kurių taikomas privatumo politikas 

nesame atsakingi. Todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, 

į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.    

 

2. Duomenų tvarkymo tikslo teisinis pagrindas. Asmens duomenų tvarkymo kategorijos  
2.1. Kai kandidatuojama pagal kitų įmonių darbo pasiūlymus, mes veikiame kaip darbo skelbimus 

pateikusių įmonių (duomenų valdytojų) duomenų tvarkytojas. Tokiu atveju tik surenkame 

duomenis, perduodame juos atitinkamam duomenų valdytojui ir toliau duomenų 

nebetvarkome. 

2.2. Kai kandidatuojate pagal UAB „Zigzag Travel“ paskelbtus darbo skelbimus, mes veikiame 

kaip duomenų valdytojas. Duomenis renkame įvykdyti darbuotojų atranką, po to, kai gauname 

kandidato sutikimą su šia Privatumo politika. Atliekant duomenų valdytojo pareigas, mes 

tvarkome šiuos asmens duomenis:  

2.2.1. identifikacinius duomenis (pvz. vardas, pavardė, gimimo data, lytis, gyvenamoji vieta, 

nuotrauka ir kt.); 

2.2.2. kontaktinius duomenis (pvz. e. pašto adresas, telefono numeris ir kt.); 

2.2.3. duomenis apie darbo patirtį (pvz. esamos ar buvusios darbovietės pavadinimas, pareigų 

pavadinimas, darbo laikotarpis esamoje ar buvusioje darbovietėje, darbovietės interneto 

svetainė, darbo funkcijų aprašymas, darbo sritis ir kt.); 

2.2.4. duomenis apie išsilavinimą (pvz. mokymosi laikotarpis, suteiktas kvalifikacinis laipsnis, 

mokymosi įstaigos pavadinimas, išsilavinimo sritis, specialybė ir kt.); 

2.2.5. duomenis apie profesinius įgūdžius (pvz. informacija apie lankytus kursus (pavadinimas, 

data, organizatorius, apibūdinimas), informacija apie įgytą kursų sertifikatą ir kt.); 

2.2.6. duomenis apie narystes organizacijose, išskyrus narystes profesinėse sąjungose (pvz. 

organizacijos pavadinimas, narystės laikotarpis, pareigos, pasiekimai ir kt.); 
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2.2.7. duomenis apie asmenines savybes, gabumus, patirtį ir privalumus (pvz. kalbų mokėjimas, 

kompiuterinės žinios, vairuotojo pažymėjimo kategorijos, laisvalaikio pomėgiai ir kt.); 

2.2.8. duomenis apie darbo skelbimų pobūdį (pvz. pageidaujama darbo sritis, pageidaujamų 

pareigų tipai ir kt.); 

2.2.9. motyvacinį laišką; 

2.3. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, 

atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius 

įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie 

Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs Svetainėje, savo gyvenimo 

aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške ar kitaip naudojantis Svetaine, pateiktumėte mums 

šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, 

mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis pagal šioje Privatumo 

politikoje nurodytą informaciją.   

 

3. Duomenų saugojimas 
3.1. Kai veikiame kaip duomenų tvarkytojas, duomenys nėra kaupiami ar kitaip tvarkomi.  

3.2. Kai veikiame kaip duomenų valdytojas duomenis kaupiame 3 (tris) darbo dienas po 

konkrečios atrankos pasibaigimo ir po to sunaikiname, nebent gaunamas atskiras rašytinis 

sutikimas saugoti ilgiau.   

3.3.Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia 

Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei 

privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai 

veikiančios teisėsaugos institucijos. 

3.4. Kai veiksime kaip duomenų valdytojas, duomenis saugosime ES teritorijoje.  

3.5. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės 

apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate 

duomenis į svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai 

gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų 

duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos. 

3.6. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų 

saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus 

informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga. 

 

4. Duomenų naudojimas tiesioginei rinkodarai  
4.1. Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslams tam, kad 

pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie su mumis susijusių partnerių prekes ir (ar) 

paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti.  

4.2. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros 

tikslu. Tai galite padaryti: 

4.2.1. Kai Svetaine naudojatės, siųsdami savo gyvenimo aprašymą (CV) pažymėdami varnele 

sutikimo tekstą „Sutinku gauti naujienlaiškį“ arba jo nepažymėdami; 

4.3.Kai leidžiate naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes juos saugome 

3 (tris) metus arba iki atšaukimo. 

4.3.1. Pranešti apie atsisakymą e. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu 

būdu (pvz., pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakykite 

pasiūlymų siuntimo.“ ar pan.).  

4.4. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens 

duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslams įgyvendinti. 

4.4. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes 

galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui 



analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes 

naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis. 

4.6.Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar 

pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes 

atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai. 

 

5. Svetainėje naudojami slapukai  
5.1. Svetainėse naudojami slapukai (angl. cookies) nesaugo jokios Jūsų asmeninės informacijos 

ir neperduoda trečioms šalims informacijos, kuri leistų Jus identifikuoti. 

5.2. Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į Jūsų 

kompiuterį. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir 

vėl pasiekti informaciją jūsų naršyklėje. Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes 

jie yra viena iš technologinių priemonių, padedančių pritaikyti interneto turinį prie 

naudotojų poreikių ar asmeninių pasirinkimų. Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti 

prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pvz. įsimenant prisijungimo duomenis, 

išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį). 

Slapukų būna skirtingų: laikinieji slapukai (arba seanso slapukai) – pašalinami, kai 

užveriama naršyklė; nuolatiniai slapukai – nepašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais 

veiksmais arba kol baigiasi jų galiojimas. 

5.3.Slapukų tipai:  

5.3.1.Būtinieji: tokie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir 

naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų 

neveiktų visa ar dalis svetainės. 

5.3.2. Veikimą gerinantys: šie slapukai padeda surinkti statistinę apibendrintą informaciją apie tai, 

kaip naudojatės tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai, ar 

tinkamai veikia svetainė ir ar lankytojai iš tinklapių gauna klaidų pranešimų. Šie slapukai nerenka 

informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra 

bendro pobūdžio, todėl anoniminė. Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti. 

5.3.3. Funkciniai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (pvz.: jūsų 

pasirinkta kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šių 

slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jų negali naudoti kitos svetainės, 

kuriose galite lankytis. 

5.3.4. Tiksliniai: šie slapukai gali būti naudojami jūsų interesus atitinkančių reklaminių skelbimų 

rodymui arba statistinės informacijos rinkimui. Reklamos tinklai paprastai naudoja tikslinius 

slapukus. 

5.4. Anonimiškas slapukų naudojimas  

5.4.1. Visos šiuolaikinės naršyklės turi „Anoniminį langą“ arba „Incognito window“. Jeigu 

naršysite anoniminiame lange, visi slapukai bus pašalinti iš jūsų naršyklės uždarius 

naršyklės langą. Svetainės jūsų nustatymų ar naršyklės neįsimins, bet funkcionuos be 

trikdžių. 

5.5. Nuasmenintos reklamos atsisakymas  

5.5.1. Dauguma reklamos tinklų yra susijungę į organizacijas, kurios centralizuotai valdo 

vartotojų pasirinkimus. Apsilankykite http://optout.aboutads.info ir pasirinkite ką norite 

leisti ar drausti. 

5.6. Google Analytics slapukai 

5.6.1. Absoliuti dauguma Lietuvos svetainių naudojasi „Google Analytics“ paslaugomis rinkti 

ir analizuoti svetainių veikimo duomenis, stebėti puslapio krovimosi laikus, puslapių 

lankomumą, lankytojų veiksmus. Dauguma tų duomenų yra anoniminiai, tik atskirais 

specialiais atvejais gali rinkti jus identifikuojančią informaciją (pvz.: jūsų vartotojo ID, 

jeigu lankotės elektroninėse parduotuvėse, kuriose reikia prisijungti). Plačiau apie 



„Google Analytics“ slapukus 

skaitykite https://policies.google.com/technologies/types?hl=lt 

Norėdami apsaugoti savo privatumą nuo Google, galite pasinaudoti Google Analytics 

suprogramuotu įrankiu, kuris blokuoja bet kokios informacijos perdavimą į Google Analytics 

serverius. Jis veikia daugumoje šiuolaikinių naršyklių. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

6. Jūsų teisės ir įgyvendinimo tvarka 
6.1. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises: 

6.1.2. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

6.1.3. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome; 

6.1.4. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų 

asmens duomenis; 

6.1.5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, 

kuriems buvo surinkti; 

6.1.6. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs 

atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio 

sutikimo, o jis yra būtinas; 

6.1.7. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą; 

6.1.8. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo 

veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, 

duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens 

duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume; 

6.1.9. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties 

vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba 

prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui. 

6.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir 

sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę 

nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai to reikalauja mums nustatytų teisinių pareigų vykdymas.  

6.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti paštu ar 

elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti 

tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu 

susijusią informaciją. 

6.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų 

nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo 

dienos. 

6.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus 

saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes 

nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų 

tvarkymo veiksmus.   

6.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą. 

6.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir 

sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai. 

 

7. Kontaktai  

Jei turėsite su privatumo politika susijusių klausimų, susisiekite su mumis ir mes jus padėsime:  

UAB „Zigzag Travel“ 

J. Basanavičiaus vykdomo g. 30-13, LT-03224 Vilnius,  

         Tel: +370 5 2397396  

El. pašto adresas info@isic.lt 
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