Stafa įmonių grupės – BDAR politika
Stafa įmonių grupės (toliau - STAFA) pagrindinė verslo veikla - gamyba, subranga, produktų
kūrimas/pardavimas ir nekilnojamojo turto vystymas/nuoma. Todėl mes renkame, tvarkome ir saugome tik
ribotą asmens duomenų kiekį. Asmens duomenys yra naudojami ryšium su darbo santykiais ir, kai tai yra
būtina bendrovės kasdieninei veiklai, pagal įstatymus ir teisės aktus bei rūpinantis savo darbuotojais.
Šis dokumentas parengtas pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau - BDAR), kuris įsigalios
nuo 2018 m. gegužės 25 d., ir paaiškina mūsų kaip duomenų valdytojo politiką, organizuojant ir valdant jūsų
asmens duomenis pagal BDAR reglamentą.
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę
galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio
tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir
pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną
ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės
tapatybės požymius

1. Duomenų valdymas ir kontrolė
„STAFA Group“ yra „Duomenų valdytojas“, kuris valdo ir kontroliuoja asmens duomenis grupės viduje.
Asmens duomenų valdymu kasdieninė veikloje vykdo STAFA generalinis direktorius ir jos dukterinių
bendrovių vykdomieji direktoriai ir už žmogiškuosius išteklius atsakingi darbuotojai.
„STAFA Group“ naudojasi keleto atrinktų trečiosios šalies tiekėjų paslaugomis, kurie yra „Duomenų
tvarkytojai. Su Duomenų tvarkytojais yra sudarytos atskiros sutartys, siekiant užtikrinti, kad jie laikytųsi
BDAR reglamento.
Atsakomybė prižiūrėti, kontroliuoti ir aptarnauti BDAR sistemą yra deleguota „Duomenų apsaugos patarėjui“
(DPA). Vienas atsakingas už Norvegijos dukterinių bendrovių, o kitas už Lietuvos dukterinių bendrovių
prižiūrą. Šis delegavimas apima užduotis ir pareigas, tačiau ne galutinę atsakomybę. Duomenų apsaugos
patarėjai, taip pat yra jūsų („Duomenų subjekto“) kontaktiniai asmenys dėl teisių, kurios jums suteikiamos
pagal BDAR reglamentą.

2. Asmens duomenų kontroliavimo principai
Tvarkant asmens duomenis įmonių grupėje STAFA vadovaujamasi šiais žemiau išdėstytais bendraisiais
principais:
• Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas
Įmonių grupėje „STAFA Group” asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi teisėtai,
sąžiningai ir skaidriai. Teisėtumas šiuo atžvilgiu reiškia, kad duomenų subjektas davė sutikimą, arba – tai
yra reikalinga sutarties įvykdymui, arba – tai yra būtina teisėtų ir teisės aktų nustatytų įsipareigojimų
įvykdymui.
• Tikslo apribojimo principas
Asmens duomenys turi būti renkami konkrečiai nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir negali
būti tvarkomi tokiu būdu, kuris būtų nesuderinamas su tais tikslais.
• Duomenų kiekio mažinimo principas
Asmens duomenys turi būti tinkami, aktualūs ir ne pernelyg išsamūs tikslų, kuriais jie yra tvarkomi,
atžvilgiu.
• Tikslumo principas
Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami. Netikslūs duomenys turi būti nedelsiant ištrinti
arba ištaisyti.
• Saugojimo trukmės apribojimo principas
Asmens duomenys turi būti saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti
ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

•

Vientisumo ir konfidencialumo principas
Asmens duomenys turi būti 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
Asmens duomenys, kuriuos tvarko STAFA, pagrinde yra naudojami darbo užmokesčio, pavyzdžiui,
atlyginimo ir kelionės išlaidų ir kt., administravimui, veiklos bei organizaciniam planavimui ir su
žmogiškaisiais ištekliais susijusiai veiklai bei vykdomoms funkcijoms. Tipiška informacija yra vardai ir
pavardės, adresai, CV/ kandidatavimo paraiškos, atlyginimo dydis, pareigos, laiko registravimo
duomenys, mokesčių informacija, prieigos informacija ir kita informacija, susijusi su darbuotojų
pareigybių aprašymu, darbo grafiku, darbuotojo pažanga ir kt.
„Stafa Group“ vykdo Darbuotojų pasitenkinimo apklausas ir reguliariai vykdo Klientų apklausas.
Darbuotojų pasitenkinimo apklausos yra anoniminės.
Bet koks asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas įmonių grupės „Stafa Group“ interneto svetainėse ir
interneto parduotuvėse yra pagrįstas duomenų subjekto sutikimu ir aukščiau išdėstytais principais.

3. Jūsų asmeninės teisės
Jūs turite teisę paprašyti pateikti ataskaitą apie tai, kokią asmeninę informaciją mes apie jus turime ir gauti taip
vadinamą asmeninių duomenų registro išrašą. Tai galima padaryti nemokamai, vieną kartą per metus. Jūs taip
pat turite teisę paprašyti, kad neteisinga informacija apie jus būtų pataisyta, ir taip pat turite galimybę paprašyti
pašalinti jūsų asmeninę informaciją. Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir
uždrausti naudoti jūsų asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais.
Norėdami pateikti bet kokį prašymą, susisiekite su mūsų Duomenų apsaugos patarėjais (DPA), kurie suteiks
jums daugiau informacijos.
Jūs turite teisę valstybinei priežiūros institucijai pateikti galimus skundus dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.

4. Asmens duomenų dalijimasis
„STAFA Group“ nesidalija jūsų asmens duomenimis su jokia išorine šalimi be išankstinio raštiško duomenų
subjekto sutikimo. Išskyrus atvejus, kai informacija yra reikalinga laikantis teisėtų ir įstatymų nustatytų
įsipareigojimų.
Įmonių grupės viduje, asmens duomenų informacija yra dalijamasi su „STAFA Group“ ir keliais atrinktais
trečiosios šalies tiekėjais (duomenų valdytoju ir duomenų tvarkytojais). Duomenų tvarkytojai yra teisiškai
susaistyti atskira sutartimi, sudaryta su duomenų tvarkytoju, kuri reglamentuoja prie kokios informacijos
duomenų tvarkytojas turi prieigą ir kaip informacija turi būti tvarkoma (laikantis BDAR reglamento).

5. Kaip su mumis susisiekti
„STAFA Group“ Duomenų apsaugos patarėjas - Norvegija/Švedija:
„STAFA Group“ Duomenų apsaugos patarėjas - Lietuva:

dpa@stansefabrikken.no
dpa@stansefabrikken.lt
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