
KANDIDATŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

PRINCIPAI  

(English version Principles of candidates‘ personal data processing) 
 

 
Šie SEB įmonių Lietuvoje Kandidatų asmens duomenų tvarkymo principai (toliau – Principai) skirti 
supažindinti Jus, kokiais tikslais ir pagrindais SEB įmonėse Lietuvoje tvarkome kandidatų pateiktus ar bet 
kokiu kitu būdu surinktus asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos 
apie Jus rinkimą ir naudojimą, rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu. 
 
Skirkite laiko Principų peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis vienu 
iš žemiau nurodytų būdų. 

 
Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 
2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymu, taip pat kitais teisės aktais. 
 
Asmens duomenys – bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats/pati, arba kurią gauname iš 
kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė ir 
kita panaši informacija. 
Bankas - AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238, registruotas buveinės adresas 

Konstitucijos pr. 24, Vilnius, SEB grupės įmonė, veikianti kaip Duomenų valdytojas Jūsų duomenų 
atžvilgiu. 
Duomenų valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas ar drauge su kitais nustato Asmens 

duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. 
Kandidatas - asmuo, siekiantis įsidarbinti ar atlikti praktiką bet kurioje SEB įmonėje Lietuvoje. 

SEB grupė – tai Švedijoje įsteigta bendrovė Skandinaviska Enskilda Banken, AB (publ.) ir visi jai tiesiogiai 
ar netiesiogiai priklausantys juridiniai asmenys ar jų filialai. 

Kitos Informacijoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų 

apsaugos reglamente ir kituose Principuose nurodytuose teisės aktuose. 

SEB įmonės Lietuvoje  (toliau – SEB Lietuvoje)  – tai bet kuris juridinis asmuo ar jo filialas, priklausantis 

SEB grupei, kurio registruota buveinė yra Lietuvoje ir kuris veikia kaip asmens duomenų valdytojas arba 
tvarkytojas. SEB Lietuvoje bendrovių sąrašas ir kontaktiniai duomenys skelbiami interneto svetainėje 
www.seb.lt. Šios Politikos kontekste SEB Lietuvoje gali reikšti AB SEB banką, UAB „SEB investicijų 
valdymą“, „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialą,  ar visas šias bendroves kartu. 
 

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO KONTAKTINĖ INFORMACIJA 
 

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašome kreiptis į SEB duomenų 
apsaugos pareigūną e. paštu duomenuapsauga@seb.lt. 
 
KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME? 
 

Mes tvarkome šiuos Kandidatų, siekiančių įsidarbinti, asmens duomenis: 
• Tapatybės nustatymo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, buvę vardai/pavardės, asmens 

kodas, gimimo data, asmens dokumentų duomenys, atvaizdas, Prisijungimo kodas; 

• Kontaktinius duomenis, tokius kaip telefono numeris (darbo ir asmeninis), el. pašto adresas, 
adresas; 



• Duomenis apie Jūsų išsilavinimą ir kvalifikaciją, tokius kaip išsilavinimą patvirtinančius dokumentų 
duomenis ir kopijas, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą, darbo patirtį; 

• Finansinius duomenis, tokius kaip Kandidato kredito istorija (t. y. ar tinkamai vykdomi Kandidato 
prisiimti finansiniai įsipareigojimai, kai Kandidatas pretenduoja užimti pareigas, į kurias įeina LR 
finansinių priemonių rinkų įstatymo ar LR draudimo įstatymo apibrėžtų paslaugų teikimas, kai 
asmuo pretenduoja užimti pareigas Banko IT ar operacijų srityje), su darbo santykiais susijusios 

išmokos Darbuotojui; 
• Ekonominius duomenis, tokius kaip Jūsų kitos buvusios arba esamos darbovietės, Jūsų vykdoma 

ūkinė-komercinė veikla (tai, kad vykdote individualią veiklą ir pan.) interesų konflikto valdymo 
tikslu; 

• Vaizdo įrašus, kai Jūs lankotės SEB Lietuvoje patalpose; 
• Kandidato vertinimo informaciją, tokius kaip atrankos pokalbio suvestinė, atliktų testų rezultatai; 

• Duomenis apie tai, ar nesate įtrauktas į tarptautinių sankcijų sąrašus (Lietuvos 
Respublikos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės 
Karalystės, Šveicarijos sankcijų sąrašai),  

• Duomenis apie teistumą, atlikdami nepriekaištingos reputacijos patikrą, kai Kandidatas 
pretenduoja užimti pareigas, į kurias įeina LR finansinių priemonių rinkų įstatymo,  LR draudimo 
įstatymo, LR elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
įstatymo, LR bankų įstatymo numatytų paslaugų teikimas; 

• Duomenis apie administracines nuobaudas, atlikdami nepriekaištingos reputacijos patikrą, kai 
Kandidatas pretenduoja užimti pareigas, į kurias įeina LR finansinių priemonių rinkų ir LR bankų 

įstatymo numatytos funkcijos; 
• Duomenis apie atleidimo priežastis iš buvusių darboviečių; 
• Kitus duomenis, kuriuos Jūs pateikiate mums bendraudami su Personalo departamentu ar 

perduodate naudodamiesi technologinėmis priemonėmis; taip pat kitą informaciją, pateiktą Jūsų 
gyvenimo aprašyme (CV), Linkedin paskyros duomenis (jei pasidalinate nuorodą į ją), 
motyvaciniuose laiškuose ir kituose pateiktuose dokumentuose. 

 
Mes tvarkome šiuos Kandidatų, siekiančių atlikti praktiką, asmens duomenis: 

• Tapatybės nustatymo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, buvę vardai/pavardės, asmens 
kodas, gimimo data, asmens dokumentų duomenys, atvaizdas; 

• Kontaktinius duomenis, tokius kaip telefono numeris (darbo ir asmeninis), el. pašto adresas, 
adresas; 

• Duomenis apie Jūsų išsilavinimą ir kvalifikaciją, tokius kaip išsilavinimą patvirtinančius dokumentų 
duomenis ir kopijas, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą, darbo patirtį; 

• Ekonominius duomenis, tokius kaip Jūsų buvusios arba esamos darbovietės, Jūsų vykdoma ūkinė-
komercinė veikla (tai, kad vykdote individualią veiklą ir pan.) interesų konflikto prevencijos ir 
valdymo tikslu; 

• Vaizdo įrašus, kai Jūs lankotės SEB Lietuvoje patalpose; 
• Kandidato vertinimo informaciją, tokius kaip atrankos pokalbio suvestinė, atliktų testų rezultatai; 
• Kitus duomenis, kuriuos Jūs pateikiate mums bendraudami su Personalo departamentu ar 

perduodate naudodamiesi technologinėmis priemonėmis; taip pat kitą informaciją, pateiktą Jūsų 
gyvenimo aprašyme (CV), LinkedIn paskyros duomenis (jei pasidalinate nuorodą į ją), 
motyvaciniuose laiškuose ir kituose pateiktuose dokumentuose. 
 

Mes nerenkame specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, 
politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie 
lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją. 
 
 



KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

 
Kad galėtume vykdyti atrankas į SEB Lietuvoje esančias laisvas darbo ar praktikos vietas ir sudaryti su 
Jumis darbo ar praktikos sutartį, mes tvarkome Jūsų tapatybės nustatymo duomenis, kontaktinius 
duomenis ir informaciją, kurią pateikiate kandidatavimo metu. 
 
 
Kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti, mes tvarkome Jūsų tapatybės nustatymo ir 
kontaktinius asmens duomenis. 
 
Toliau išvardinti tikslai taikomi Kandidatams, siekiantiems įsidarbinti (netaikoma praktikantams): 

 
Kandidatų ir darbuotojų nepriekaištinga dalykinė reputacija ir patikimumas yra viena svarbiausių SEB 
veiklos etikos principinių nuostatų. SEB kiekvienam Kandidatui ir/ar Darbuotojui taiko patikimumo, 

profesinio tinkamumo ir, įstatymų numatytais atvejais, nepriekaištingos reputacijos reikalavimus: 
Kad galėtume įsitikinti Kandidato pateiktos informacijos apie teisingumu (pvz., duomenų, pateiktų Jūsų 
CV, Linkedin paskyroje ir pan.), atlikdami Kandidatų patikras, mes tvarkome Jūsų tapatybės nustatymo, 

kontaktinius duomenis, duomenis apie Jūsų buvusias darbovietes, išsilavinimą. 
 
Kad galėtume vykdyti teisės aktų reikalavimus, kad SEB darbuotojai, atliekantys tam tikras funkcijas, 
numatytas LR finansinių priemonių rinkų įstatyme, LR draudimo įstatyme, LR elektroninės atpažinties ir 

elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme, LR bankų įstatyme, atitinka 
nepriekaištingos reputacijos reikalavimą, mes tvarkome Jūsų tapatybės nustatymo duomenis, duomenis 
apie Jūsų (ne)teistumą (Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos arba analogiškos užsienio valstybės institucijos išduodamą pažymą su joje nurodytais 
duomenimis apie Kandidato teistumą/neteistumą bei teistumo istoriją), administracines nuobaudas 
(informaciją Jūsų pateiktoje pažymoje, kurią gaunate per Policijos elektroninių paslaugų sistemą 

www.epolicija.lt). 
 

Kad galėtume vykdyti teisės aktų reikalavimus ir/ar užtikrinti SEB teisėtą interesą, siekiant patikrinti, ar 
Kandidatas nėra įtrauktas į tarptautinių sankcijų sąrašus. 

 
Kad galėtume patikrinti informaciją, susijusią su Jūsų netinkamu finansinių įsipareigojimų vykdymu, mes 
renkame informaciją iš UAB "Creditinfo Lietuva" arba analogiška veikla užsiimančios užsienio valstybės 
juridinio asmens išduodamą tokio paties pobūdžio pažymą, susijusią su Kandidato finansine būkle ir 
kredito istorija, kai pretenduojame užimti pareigas, į kurias įeina LR finansinių priemonių rinkų įstatymo ar 

LR draudimo įstatymo apibrėžtų paslaugų teikimas, taip pat kai pretenduojate užimti pareigas Banko IT ar 
operacijų srityje. Prieš atliekant tokią patikrą Jūs būsite informuotas atskirai. 

 
Kad galėtume patikrinti informaciją apie pradėtą ir pasibaigusią fizinio asmens bankroto procedūrą, mes 
renkame informaciją iš UAB "Creditinfo Lietuva" arba analogiška veikla užsiimančios užsienio valstybės 

juridinio asmens išduodamą tokio paties pobūdžio pažymą, susijusią su Kandidato finansine būkle ir 
kredito istorija, kai pretenduojame užimti pareigas, į kurias įeina LR finansinių priemonių rinkų įstatymo ar 
LR draudimo įstatymo apibrėžtų paslaugų teikimas, taip pat kai pretenduojate užimti pareigas Banko IT ar 
operacijų srityje. Prieš atliekant tokią patikrą Jūs būsite informuotas atskirai. 

 
Kad galėtume patikrinti informaciją apie Jūsų sąsajas su kitomis įmonėmis, mes renkame informaciją iš 
UAB "Creditinfo Lietuva" arba analogiška veikla užsiimančios užsienio valstybės juridinio asmens 

išduodamą tokio paties pobūdžio pažymą. Ši informacija gali būti tikrinama priklausomai nuo pozicijos į 
kurią kandidatuojate, prieš atliekant tokią patikrą Jūs būsite informuotas atskirai. 

http://www.epolicija.lt/


Kad galėtume patikrinti informaciją, susijusią su Jūsų atleidimo iš buvusių darboviečių pagrindais, mes 

renkame informaciją pagal Jūsų pateiktą informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SoDra) arba analogiškos užsienio valstybės institucijos 
išduodamą tokio paties pobūdžio pažymą, kurioje pateikiama informacija apie buvusias Kandidato 
darbovietes ir atleidimo iš jų pagrindus.  
 
Kad galėtume patikrinti viešai pateikiamą informaciją apie Kandidatą, tikriname viešus šaltinius - viešoje 
erdvėje (pvz., spaudoje, interneto portaluose, forumuose ir pan.) atliekamas informacijos, susijusios su 
Kandidatu, patikrinimas. 
Kad galėtume apginti savo teisėtus interesus darbo ginčus nagrinėjančiose institucijose (Darbo ginčų 
komisijoje, teismuose), tvarkome Jūsų tapatybės nustatymo, kontaktinius duomenis, kitus duomenis, 
susijusius su Jūsų kandidatavimu SEB. 
 

KAS MUMS SUTEIKIA TEISĘ GAUTI IR NAUDOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

 
Jūsų asmens duomenis tvarkome esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų: 

• Jūs kreipėtės į mus dėl darbo ar praktikos sutarties su SEB sudarymo; 
• Asmens duomenų tvarkymas būtinas teisinei prievolei įvykdyti (pvz. tikrinant kandidato 

nepriekaištingą reputaciją prieš sudarant darbo sutartį, kai toks reikalavimas numatytas 
įstatymuose); 

• Siekiant mūsų teisėtų interesų, tokių kaip: 
o įvertinti kandidato tinkamumą pozicijai SEB užimti; 

o įvertinti kandidato patikimumą ir pateiktos informacijos apie save teisingumą; 
o pareikšti ir apginti teisinius reikalavimus; 

Svarbu: jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, 
arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, arba kurie yra reikalingi mums siekiant 

teisėtų interesų, mes negalėsime su Jumis sudaryti darbo ar praktikos sutarties. 

 
IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 
 
Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate pats kandidatuodamas dirbti SEB, taip 

pat galime gauti Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių: 
• Įdarbinimo agentūrų; 

• Darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (LinkedIn); 
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

(SoDros),  Informatikos ir ryšių departamento, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
portalo; 

• Viešų šaltinių; 
• SEB darbuotojo, jei jis rekomendavo Jus į laisvą darbo poziciją SEB Lietuvoje. 

 

Mes galime apjungti iš įvairių šaltinių gautą informaciją apie Jus. 
 

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 
 

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims. 
Kai Jūs kandidatuojate į AB SEB Bankas, Jūsų duomenys perduodami: 

• SEB Global Services ("Skandinaviska Enskilda Banken AB" Vilniaus filialas) - SEB grupės įmonei, 
kuri teikia SEB darbuotojų atrankos paslaugas pagal su Banku sudarytą paslaugų teikimo sutartį 
arba kai Bankas naudojasi SEB Global Services suteiktais techniniais įrankiais. 



• Tretiesiems asmenims, kurie atrankos į darbą metu padeda vykdyti Kandidatų patikimumo ir (ar) 
nepriekaištingos reputacijos patikrą; 

 
 
Principuose nurodytų asmens duomenų tvarkymui galime pasitelkti šiuos paslaugų teikėjus, veikiančius 
kaip duomenų tvarkytojai: dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, personalo programinę 
įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, įdarbinimo ir kandidatų patikrų paslaugas 

teikiančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio 
paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones ir kitų paslaugų teikėjus. 
 
Mūsų, kaip duomenų valdytojo ir konkretaus duomenų tvarkytojo ar kito valdytojo, santykiai, išskyrus 
atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu 
išdėstytose sąlygose. 
 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

 
Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį 
laikotarpį, kokį numato teisės aktai: 

• Kandidatų duomenys kandidatų paieškos sistemoje saugomi 6 mėnesius nuo atrankos pabaigos; 
• Iš paslaugų tiekėjo SEB Lietuvoje gauta apibendrinta patikimumo ir nepriekaištingos reputacijos 

patikros rezultato ataskaita saugoma tik Kandidatui sudarius darbo sutartį. Nesudarius darbo 
sutarties su SEB Lietuvoje įmone, tikrinimo metu apie Jus surinktą informaciją sunaikiname per 

vieną mėnesį nuo patikros pabaigos. 
 
KIEK SAUGI YRA JŪSŲ ASMENINĖ INFORMACIJA? 
 

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų 

duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes 
iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų duomenų konfidencialumą ir 
saugumą. Visgi, informacijos perdavimo elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti 
neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Banko, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums 

konfidencialią informaciją ne per Banko naudojamas elektronines sistemas. 
 
KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS? 
 
Jūs turite šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises: 

• teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis; 
• teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis; 
• teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo 

teisėtumas; 

• teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš BDAR nurodytų priežasčių; 

• teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų 

mūsų interesų;  
• teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai 

Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir kurie 
automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo 
pagrindu); 

• teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų 
asmens duomenų naudojimui; 



• teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos - 
www.vdai.lrv.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant Jūsų 
teises / teisėtus interesus. 

KAIP JŪS ĮGYVENDINSITE SAVO TEISES? 
 
Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus 
dėl pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, 

pranešimus ar prašymus (toliau - Prašymas) Jūs galite pateikti SEB Lietuvoje duomenų apsaugos 
pareigūnui e. paštu duomenuapsauga@seb.lt. 
 
Norėdamas pateikti prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo, darbuotojas turi save identifikuoti vienu iš 
žemiau nurodytų būdų:  

• pateikti prašymą per Banko interneto banko paskyrą; 

• jeigu prašymas pateikiamas SEB Lietuvoje duomenų apsaugos pareigūnui, pateikti asmens 

dokumentą; 

• pateikti prašymą e. paštu, tuo atveju prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu el. parašu; 
• jeigu prašymas siunčiate paštu, susisieksime su Jumis dėl Jūsų asmens tapatybės nustatymo. 

 
SEB Lietuvoje gavęs Jūsų Prašymą, įvertins jo turinį ir galimybes nustatyti Jūsų tapatybę. Siekiant 

užtikrinti duomenų saugumą, galime paprašyti, kad identifikuotumėte save kitu būdu. 
 
Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 

Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, 
turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų 
išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.  
 
Mes galime atsisakyti tenkinti Jūsų Prašymą tik motyvuotai, jeigu būtų nustatytos Bendrajame duomenų 

apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai Jus informuodami raštu.  
 
KOKIE YRA ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI, KURIŲ MES LAIKOMĖS? 
 
Tvarkydami Jūsų mums patikėtus, taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių 
principų: 

• Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir 
skaidrumo principas); 

• Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau 
netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas); 

• Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie 
tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 

• Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas); 

• Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne 
ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo 

trukmės apribojimo principas); 
• Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar 

organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant 
apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio 
praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). 

 
PRIVATUMO INFORMACIJOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI 

http://www.vdai.lrv.lt/


Informacija įsigalioja nuo jų patvirtinimo. Ji gali būti keičiami atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos 

pokyčius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



PRINCIPLES OF CANDIDATES’ PERSONAL DATA 

PROCESSING 

 
The following Principles for the Processing of Candidates’ Personal Data by SEB companies in Lithuania 

(the Principles) are intended to inform you about the purposes for which and the grounds on which SEB 
companies in Lithuania process personal data submitted by candidates or collected in any other way. This 
is to ensure the fair and transparent collection and use of information about you, to protect the security 
and privacy of your personal data. 
 
You are kindly requested to review the Principles and should you have any questions, do not hesitate and 
contact us by any of the below-listed modes.  
 

Your personal data are processed in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 
2016/679 (hereinafter referred to as the General Data Protection Regulation), Law on Legal Protection 
of Personal Data, and other legislation. 
 
Personal data shall mean any information about you that you yourself provided to us, or which we 

received from other sources, and which enables your identification. This may include your name, surname, 
personal identification number, contact and other similar information. 
Bank shall mean AB SEB bankas, legal entity code 112021238, registered office address Konstitucijos 

pr. 24, Vilnius, a SEB Group company, acting as a Data Controller as regards your data. 

Data Controller shall mean a natural or legal person who, acting either solely or in association with others, 
determines the purposes and means of the processing of Personal Data. 

Candidate shall mean a person seeking employment or traineeship in any SEB company in Lithuania. 

SEB Group shall mean Skandinaviska Enskilda Banken, AB (publ,), a company incorporated in Sweden, 

and all legal entities to their affiliates directly or indirectly belonging to it. 

Other terms used in the Information shall have the meanings as defined in the General Data Protection 
Regulation and other legislation indicated in the Principles. 

SEB companies in Lithuania (hereinafter referred to as SEB in Lithuania) shall mean any legal entity or its 

affiliate belonging to SEB Group, with the registered business seat in Lithuania and operating as personal 
data controller or processor. The list and contact details of SEB companies in Lithuania are published on 
www.seb.lt. For the purpose of this Policy, SEB in Lithuania shall mean AB SEB bankas, UAB SEB Investicijų 
Valdymas, SEB Life and Pension Baltic SE Lithuanian Branch, Skandinaviska Enskilda Banken AB Vilnius 
Branch, or all the above-mentioned companies together. 

 
CONTACT INFORMATION OF DATA PROTECTION OFFICER 

 
On any matter related to your personal data processing, please contact the Data Protection Officer of AB 
SEB bankas, by sending an email to duomenuapsauga@seb.lt  
 
WHICH DATA OF YOURS ARE PROCESSED? 
 
We process the following personal data of the Candidates seeking employment : 

• Identification data, such as: name, surname, former names/surnames, personal identity number, 
date of birth, data of identity documents, image, login number; 

• Contact data, such as: phone number (company and personal), email address, address; 



• Data about your educational background and qualification, such as: data from the documents 
certifying your education and copies thereof, information on professional development, working 
experience; 

• Financial data, such as: Candidate’s credit history, i.e., if financial liabilities assumed by the 
Candidate are properly fulfilled, when the Candidate aspires a position, which includes provision 
of services defined in the Law on Markets in Financial Instruments of the Republic of Lithuania or 

Law on Insurance of the Republic of Lithuania, or assessing persons performing managerial and 
main functions according to the requirements of the legislation or aspiring positions in the field of 
IT or operations; 

• Economic data, such as: your other former or present employer, economic-commercial activity 
carried out by you (the fact that you carry out individual activity, etc.) for the purpose of 
management of conflict of interests; 

• Video records, when you are visiting the premises of SEB in Lithuania; 
• Candidate’s assessment information, such as: summary of the job interview, results of conducted 

tests; 

• Details of whether you are on any international sanctions lists (Sanction lists of the Republic of 
Lithuania, United Nations, European Union, United States of America, United Kingdom, 
Switzerland), 

• Data about conviction, when a Candidate aspires a position, which includes services defined by 

the Law on Markets in Financial Instruments of the Republic of Lithuania, Insurance Law of the 
Republic of Lithuania, Law on Electronic Identification and Trust Services for Electronic 
Transactions of the Republic of Lithuania, or assessing persons performing managerial and main 

functions according to the requirements of the legislation; 
• Data about administrative penalties, when a Candidate aspires the position which includes 

provision of services defined by the Law on Markets in Financial Instruments of the Republic of 

Lithuania or assessing the persons performing managerial and main functions according to the 
requirements of the legislation; 

• Data about the reasons of dismissal from previous jobs; 

• Other data that you provide to us in your communications with the HR Department or via 
technological tools; as well as other information contained in your curriculum vitae (CV), LinkedIn 
account details (if you share a link to it), application letters and other supporting documents 
submitted. 
 

We process the following personal data of the Candidates seeking traineeship: 
• Identification data, such as: name, surname, former names/surnames, personal identity number, 

date of birth, data of identity documents, image; 
• Contact data, such as: phone number (company and personal), email address, address; 
• Data about your educational background and qualification, such as: data from the documents 

certifying your education and copies thereof, information on professional development, working 
experience; 

• Economic data, such as: your other former or present employer, economic-commercial activity 

carried out by you (the fact that you carry out individual activity, etc.) for the purpose of 

management of conflict of interests; 
• Video records, when you are visiting the premises of SEB in Lithuania; 

• Candidate’s assessment information, such as: summary of the job interview, results of conducted 
tests; 

• Other data that you provide to us in your communications with the HR Department or via 
technological tools; as well as other information contained in your curriculum vitae (CV), LinkedIn 
account details (if you share a link to it), application letters and other supporting documents 
submitted. 



 

We shall not collect any personal data of special categories revealing your racial or ethnic origin, political 
opinions, religious or philosophical beliefs or trade union membership, data concerning your sex life or 
sexual orientation. 
FOR WHICH PURPOSES DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA?  
 
In order to be able to recruit for vacancies in SEB Lithuania and to conclude an employment or traineeship 
contract with you, we process your identification data, contact data and the information you provide 
when applying. 
 
For us to be able to identify you and contact you, we process your identification and contact personal data 
 
The below-listed purposes are applied to Candidates seeking employment (not applicable to trainees): 

 

The integrity and trustworthiness of candidates and employees is one of the most important principles of 
SEB’s ethics. SEB shall subject each Candidate and/or Employee to the requirements of trustworthiness, 

professional suitability and, where required by law, good repute: 
In order to verify the correctness of the information provided by the Candidate (e.g. data provided in your 
CV, LinkedIn account, etc.), we process your identification, contact details, details of your previous 
employment, education and training when carrying out Candidate verification procedures; 

 
In order to comply with the legal requirements that SEB employees performing certain functions under 
the Law of the Republic of Lithuania on Markets in Financial Instruments, the Law of the Republic of 

Lithuania on Insurance, the Law of the Republic of Lithuania on Electronic Identification and Electronic 
Transaction Trust Services, and the Law of the Republic of Lithuania on Banks meet the requirement of 
good repute, we process your identification data, data on your (non-)criminal record (a certificate issued 

by the Department of Informatics and Communications under the Ministry of the Interior of the Republic 
of Lithuania or a relevant foreign institution with the data on the candidate’s criminal record/convictions 

and criminal record), administrative penalties (information in the certificate provided by you and received 
via the Police Electronic Services System www.epolicija.lt). 
 
To comply with legal requirements and/or to ensure SEB’s legitimate interest in order to verify that the 
Candidate is not on international sanctions lists. 
 
To be able to check information concerning improper fulfilment of financial liabilities by you, we collect 

information from a certificate issued by Creditinfo Lietuva UAB or a foreign legal entity engaged in a 
similar activity regarding the Candidate’s financial situation and credit history when applying for a 

position that involves the provision of services as defined in the Law of the Republic of Lithuania on 
Markets in Financial Instruments or the Law on Insurance, and also when you apply for a position in the IT 
or Operations departments of the Bank. You will be informed separately before such verification. 
 
To be able to check information concerning any natural person’s bankruptcy proceedings initiated or 
finalised, we collect information from a certificate issued by Creditinfo Lietuva UAB or a foreign legal 
entity engaged in a similar activity regarding the financial situation and credit history of the Candidate 

when you apply for a position involving the provision of services as defined in the Law of the Republic of 
Lithuania on Markets in Financial Instruments or the Law on Insurance, as well as when you apply for a 
position in the IT or Operations departments of the Bank. You will be informed separately before such 
verification. 
To be able to check information about your relations with other companies, we collect information from a 
certificate issued by Creditinfo Lietuva UAB or a foreign legal entity engaged in a similar activity regarding 

http://www.epolicija.lt/


the financial situation and credit history of the Candidate. The information can be checked depending on 

the position you aspire for, you will be separately notified before carrying out the above-mentioned check. 
 
To be able to check information regarding the grounds for your dismissal from your previous jobs, we 
collect information according to the information provided by you from a certificate issued by the State 
Social Insurance Fund Board under the Ministry of Social Security and Labour (SoDra) or a certificate of 
the same nature issued by an analogous foreign institution, containing information about the previous jobs 
of the Candidate and grounds for his/her dismissal.  
 
To verify the publicly available information about the Candidate, we check public sources by verifying 
information about the Candidate in the public domain (e.g. in the press, internet portals, forums, etc.). 
In order to defend our legitimate interests before the institutions dealing with labour disputes (Labour 
Disputes Commission, courts), we process your identification data, contact data and other data related to 

your application to SEB. 

 
WHO/WHAT ENTITLES US TO RECEIVE AND USE YOUR PERSONAL DATA? 

 
We process your personal data under at least one of the following conditions: 

• You have applied for a job or traineeship contract with SEB; 
• The processing of personal data is required for compliance with a legal obligation (e.g. for the 

purpose of checking the candidate’s good repute before concluding an employment contract, 
where such a requirement is provided for by the law); 

• For the purposes of our legitimate interests, such as: 
o to assess the suitability of the candidate for the position at SEB; 
o to assess the candidate’s credibility and the accuracy of the information provided about 

him/her; 

o to bring forward and defend legal claims; 

NB: If you fail to provide us with personal data required for signing and/or implementing an agreement, 
or provision of which is stipulated in the legislation or the agreement, we shall not be able to conclude an 
employment or traineeship contract with you. 
 

 
WHERE DO WE GET YOUR PERSONAL DATA FROM? 
 
We use the personal data that you provide to us when you apply for a job at SEB, and we may also obtain 
your personal data from other sources: 
 

• Recruitment agencies; 
• Job search Internet portals, specialised career social networks (LinkedIn); 
• State Social Insurance Fund Board under the Ministry of Social Security and Labour (SoDra), the 

Information Technology and Communications Department, the portal of the Ministry of Interior of 
the Republic of Lithuania; 

• Public sources; 
• An employee of SEB in Lithuania, if he/she recommended you for the job in SEB in Lithuania. 

We may combine the information about you received from various sources. 
 
WHO IS YOUR PERSONAL DATA DISCLOSED TO? 
Your personal data can be disclosed to third parties. 
 
When you apply for a job with AB SEB your data may be transferred to: 



• SEB Global Services (Vilnius branch of Skandinaviska Enskilda Banken AB) – SEB Group company 
which provides recruitment services to SEB under a service agreement concluded with the Bank 
or when the Bank uses technical tools provided by SEB Global Services. 

• Third parties, who help perform Candidate’s trustworthiness and/or good repute verification 
during recruiting process. 

 

We may use the following service providers acting as data processors to process the personal data 
referred to in the Principles: companies providing archiving services, companies designing, providing, 
maintaining and developing HR software, companies providing recruitment and candidate screening 
services, companies providing IT infrastructure services, companies providing communication services, 
companies providing consultancy services and other service providers. 
 
The relationship between us as the data controller and a particular processor or other controller, except 

where such relationship is established by law or regulation, shall be set out in a written contract or written 
terms and conditions. 

 
FOR HOW LONG DO WE STORE YOUR PERSONAL DATA? 
 
We store your personal data for the period of time required for achievement of the purpose, for which 
they were collected, or for the period established by legal acts: 

• Candidates’ data in the candidate search system are stored for 6 months from the end of the 
selection; 

• Summarised report on reliability and good reputation check outcome received by SEB in Lithuania 
from a service provider is stored only if an employment contract is signed with the Candidate. If 
no employment contract is signed with SEB in Lithuania, any information collected about you 

during the check will be destroyed within one month from the end of the check. 
 

HOW SAFE IS YOUR PERSONAL INFORMATION? 
 
We use various safety ensuring technologies and procedures to protect your personal information against 

any unlawful access, use, or disclosure. Our suppliers are diligently selected, we demand application of 
adequate measures by them, which can protect your confidentiality and ensure security of your personal 
information. Nevertheless, safety of information transmission via electronic mail or mobile 

communication sometimes may not be ensured for the reasons beyond the control of the Bank, therefore, 
we have to be careful when providing confidential information to use using electronic systems other than 

used by the Bank. 
 
 
WHAT ARE YOUR RIGHTS? 
 

You shall have the following rights in relation to the protection of personal data: 

• the right to request that we allow access to your personal data; 

• the right to have incorrect, inaccurate or incomplete data rectified; 
• the right to restrict the processing of your personal data until the lawfulness of the processing has 

been verified at your request; 
• the right to request the erasure of personal data if this can be justified on one of the grounds set 

out in the GDPR; 
• the right to object to the processing of personal data where the processing is carried out in our 

legitimate interests;  



• the right to request the transfer of your personal data to another processor or to have them 
provided directly to you in a form that is convenient for you (applies to personal data provided by 
you and processed by automated means on the basis of consent or on the basis of the conclusion 
and performance of a contract); 

• the right to withdraw the consent you have given, without affecting the use of your personal data 
prior to the withdrawal of consent; 

• the right to lodge a complaint with the State Data Protection Inspectorate (for more information 
see www.vdai.lrv.lt) if you consider that your personal data have been processed in breach of 
your rights/legitimate interests. 

 
HOW WILL YOU EXERCISE YOUR RIGHTS? 
 

We exert all efforts to exercise your rights and respond to any questions you may have regarding the 
provided information. A request for implementation of the above-mentioned rights, and complaints, 

notices or requests (hereinafter referred to as the Request) can be sent to the Data Protection Officer of 

SEB in Lithuania by email duomenuapsauga@seb.lt. 
 
In order to make a request to exercise your rights, the employee must identify him/herself in one of the 
following ways:  

• submit a request via the online banking account of the Bank; 

• if the request is submitted to the Data Protection Officer of SEB Lithuania, to present a 
personal document; 

• submit the request by e-mail, in which case the request must be signed with a qualified e-
signature; 

• if you send your request by post, we will contact you to establish your personal identity. 
 
Upon receipt of your Request, SEB in Lithuania will assess its content and possibilities to identify you. To 

ensure data security, we can request you to identify yourself by any other mode. 
 

Reply to your Request will be given not later than within 30 (thirty) calendar days from the day of receipt 
of your Request. In exceptional cases, when additional time is required, upon a notice to you, we will have 
the right to prolong the term for provision of requested data or examination of any other demands laid 
down in your Request up to 60 (sixty) calendar days from the day of your application.  

 
We can refuse to satisfy your Request only for a good reason, if any circumstances established in the 
General Data Protection Regulation and other legal acts are established, by given you a written notice 
 
We may only refuse to comply with your Request on the basis of a reasoned refusal in the circumstances 
set out in the General Data Protection Regulation and other legislation, by informing you in writing.  
 
WHAT ARE THE PERSONAL DATA PROTECTION PRINCIPLES FOLLOWED BY US? 

 
In processing the personal data entrusted to us by you, as well as personal data received from other 
sources, we shall comply to the following principles: 

• your personal data are processed lawfully, fairly, and transparently (the principle of lawfulness, 
fairness and transparency); 

• your personal data are collected for the set, clearly defined and lawful purposes and no longer 
processed by the mode non-compatible with the set purposes (the principle of purpose 
limitation); 

http://www.vdai.lrv.lt/
https://bidms.baltic.seb.net/sites/SEBLT/InternalRules/1.5-1%20DP/duomenuapsauga@seb.lt


• your personal data are adequate, relevant and only such which are needed for the purposes of 
their processing (the principle of data minimisation); 

• personal data processed are accurate and updated when needed (the principle of accuracy); 
• your personal data are stored in a form which permits your identification for no longer than it is 

necessary for the purposes for which the personal data is processed (the principle of storage 
limitation); 

Your personal data are processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, 
including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, 
destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures (the principle of 
integrity and confidentiality). 

 
VALIDITY AND AMENDMENTS OF THE PRIVACY INFORMATION  

The Information will come into effect upon their approval. It may be amended depending on changes in 
the law and in our operations. 

 


