Šie AB SEB banko kandidatų asmens duomenų tvarkymo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) skirta supažindinti
Jus, kokiu tikslu ir kokiu pagrindu AB SEB banke mes renkame, naudojame, dalinamės ir saugome 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 Reikalavimų peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis vienu iš
būdų, nurodytų žemiau. Ateityje Reikalavimus mes galime keisti, todėl skatiname Jus Reikalavimus peržiūrėti
periodiškai.
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 informacija
ir kita panaši informacija.
Kandidatas – asmuo, siekiantis įsidarbinti SEB įmonėse 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 Reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų
apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašome kreiptis į AB SEB banko duomenų
apsaugos pareigūną e. paštu duomenuapsauga@seb.lt.
KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME?
Mes tvarkome šiuos Kandidatų asmens duomenis:
• Pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, buvę vardai/pavardės, asmens kodas,
gimimo data, telefono numeris, e. pašto adresas, adresas;
• Identifikavimo duomenis, tokius kaip asmens dokumentų duomenys, atvaizdas;
• Duomenis apie Jūsų išsilavinimą ir kvalifikaciją, tokius kaip išsilavinimą patvirtinančius dokumentų
duomenis, 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, atliekant
vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą pagal teisės aktų reikalavimus ar kai
pretenduoja užimti pareigas IT ar operacijų srityje;
• Ekonominius duomenis, tokius kaip Jūsų kitos buvusios arba esamos darbovietės, Jūsų vykdoma ūkinėkomercinė veikla (tai, kad vykdote individualią veiklą ir pan.) dėl interesų konflikto;
• Vaizdo įrašus, kai Jūs lankotės AB SEB banko patalpose;
• Kandidato vertinimo informaciją, tokius kaip atrankos pokalbio suvestinė, atliktų testų rezultatai;
• Duomenis apie teistumą, kai Kandidatas pretenduoja užimti pareigas, į kurias įeina LR finansinių
priemonių rinkų įstatymo, LR draudimo įstatymo ar LR elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų
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patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo apibrėžtų paslaugų teikimas, ar atliekant vadovų ir
pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą pagal teisės aktų reikalavimus;
Duomenis apie administracines nuobaudas, kai Kandidatas pretenduoja užimti pareigas, į kurias įeina
LR finansinių priemonių rinkų įstatymo, ar atliekant vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų
vertinimą pagal teisės aktų reikalavimus;
Duomenis apie atleidimo priežastis iš buvusių darboviečių (kai kandidatuojama į Darbuotojo poziciją);

Taip pat kitą informaciją, pateiktą Jūsų gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniuose laiškuose ir kituose
pateiktuose dokumentuose.
Mes nerenkame kitų 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.
SVARBU: Jeigu jūs pateikiate mums kitų su jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte informuoti apie tai
šiuos asmenis ir supažindinti juos su Reikalavimų nuostatomis.
KOKIAIS TIKSLAIS MES RENKAME IR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Kad galėtume vykdyti atrankas į AB SEB banko esančias laisvas darbo vietas ir Jus įdarbinti, mes renkame
ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats, arba kuriuos gauname iš kitų šaltinių:
Kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti, mes renkame Jūsų identifikavimo ir pagrindinius
asmens duomenis.
Kad galėtume patikrinti Jūsų išsilavinimą, mes renkame informacija susijusią su Jūsų išsilavinimu, informaciją
apie mokymo įstaigų diplomus.
Kad galėtume patikrinti informaciją susijusią su Jūsų darbo patirtimi, mes renkame Jūsų pateiktą informaciją
apie buvusias darbovietes, darbo laikotarpį, užimtas pareigas, pagrindines darbo funkcijas ir pan.
Kad galėtume patikrinti Jūsų finansinę būklę, 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.
Kad galėtume patikrinti informaciją apie pradėtą ir pasibaigusią fizinio asmens bankro to 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.
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.
Kad galėtume patikrintini 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, mes renkame informaciją viešojoje erdvėje (spaudoje,
internetiniuose portaluose).
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Kad galėtume patikrinti informaciją, susijusią su teistumu 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 apibrėžtų paslaugų teikimas, ar atliekant
vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimą pagal teisės aktų reikalavimus, mes
įvertiname Jūsų pateiktą informaciją iš 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.
Kad galėtume patikrinti informaciją apie administracines nuobaudas Kai Kandidatas pretenduoja užimti
pareigas, į kurias įeina LR finansinių priemonių rinkų įstatymo ar LR draudimo įstatymo apibrėžtų paslaugų
teikimas, mes renkame informaciją iš Jūsų pateiktos pažymos, kurią gaunate per Policijos elektroninių paslaugų
sistemą www.epolicija.lt
KAS MUMS SUTEIKIA TEISĘ GAUTI IR NAUDOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:
• Jūs ketinate sudaryti darbo sutartį su AB SEB banku;
• Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;
• Siekiant mūsų teisėtų interesų, tokių kaip:
o siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius,
o siekiant užtikrinti veiklos rizikos valdymą sistemingai stebėti ir užkardyti neteisėtas veikas bei
nuolat vertinti su tuo susijusias rizikas vertinant Jūsų patikimumą ir nepriekaištingą reputaciją
(pretenduojančių užimti pareigas IT ar operacijų srityje).
Svarbu: jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį, arba
kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jūsų priimti į darbą ar suteikti
prieigų prie banko sistemų ar atlikti kitas funkcijas pagal darbo sutartį.
IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate pats kandidatuodamas dirbti AB SEB banke,
sutarties pasirašymo metu, pildote anketą, teikiate prašymus, taip pat kuriuos užfiksuojame vaizdo stebėjimo
įranga ar įrašydami pokalbius telefonu ar kitomis priemonėmis.
Mes taip pat galime gauti Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių:
• Įdarbinimo agentūrų;
• Darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų;
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SoDros),
teisėsaugos institucijų, kitų registrų bei valstybės institucijų;
• Viešų šaltinių.
Mes galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.
KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys gali būti
perduoti:
• Tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti Kandidatų ir darbuotojų atranką, vertinimą ir patikrinimą;
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SEB grupės įmonėms, kai manome, kad Jūsų kandidatūra yra tinkama darbo vietai kitose SEB grupės
įmonių pozicijose užimti, arba kai naudojame bendras informacines sistemas.

Mes, Reikalavimuose nurodytų asmens duomenų tvarkymui galime pasitelkti kitus paslaugų teikėjus. Mes
siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų, Reikalavimų bei
kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.
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 2 metus ir ištrinami automatiškai, jei per šį
laiką Kandidatas neprisijungia ir neatnaujina informacijos;
• Iš paslaugų tiekėjo SEB gauta apibendrinta patikimumo ir nepriekaištingos reputacijos patikros rezultato
ataskaita saugoma tik Kandidatui sudarius darbo sutartį, neįsidarbinus SEB grupės bendrovė surinktą
informaciją tikrinimo metu apie Jus sunaikina per vieną mėnesį nuo patikros pabaigos.
KIEK SAUGI YRA JŪSŲ ASMENINĖ INFORMACIJA?
Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę
informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų
reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų
asmeninės informacijos 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 AB SEB banką naudojamas elektronines sistemas.
KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?
Jūs turite šias 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;
• teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir 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 (šią teisę galite įgyvendinti parašydami el. laišką adresu
duomenuapsauga@seb.lt);
• teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.vdai.lrv.lt).
KAIP JŪS ĮGYVENDINSITE SAVO TEISES?
Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl
Reikalavimuose pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat
skundus, pranešimus ar prašymus (toliau - Prašymas) Jūs galite pateikti AB SEB banko duomenų apsaugos
pareigūnui e. paštu duomenuapsauga@seb.lt.
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Norėdamas pateikti prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo, Kandidatas turi save identifikuoti bent vienu iš
žemiau nurodytų būdų:
• prašymą rašyti per AB SEB banko internetinę bankininkystę kai naudojasi AB SEB banko paslaugomis;
• jeigu prašymas pateikiamas atėjus į vietą, pateikti asmens dokumentą;
• jeigu prašymas siunčiamas e. paštu, tuo atveju prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu el. parašu;
• jeigu prašymas siunčiamas paštu, tuomet turi būti pridėta notariškai patvirtinta asmens dokumento
kopija.
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?
Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o 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).
MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes
įsipareigojame:
• Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
• Netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta Reikalavimuose, išskyrus teisės aktuose
nustatytus atvejus;
• Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas
tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
• Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
• Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra
tvarkomi;
• Būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi Reikalavimuose įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų
laikomasi;
• Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.
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PRIVATUMO REIKALAVIMŲ GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI
Reikalavimai įsigalioja nuo jų patvirtinimo. Jie gali būti keičiami atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos
pokyčius. Apie pakeitimus supažindinama elektroninėmis priemonėmis.
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