
„Workday“ duomenų privatumo politika kandidatams iš išorės 

 

Gerb. kandidate, 

ačiū, kad domitės karjeros galimybėmis mūsų bendrovėje.  Toliau pateikiame sąlygas ir nuostatas, kurios galioja 

„Circle K“ karjeros galimybių interneto svetainės naudotojams.  Naudodamiesi šia svetaine, kurdami profilį ir 

(arba) kandidatuodami į darbo vietą, sutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis.  Jei nesutinkate, nedelsdami 

palikite šią svetainę. 

Toliau vartojami žodžiai: „CK“, „mes“, „mus“ „Bendrovė“, reiškia „Circle K“. 

Šios sąlygos ir nuostatos yra suskirstytos į keturias dalis: 

1. Informacija apie „Circle K“ ir šios interneto svetainės turinį bei tikslą 

2. Privatumas ir asmens duomenys, įskaitant slapukus 

3. Autorių teisės ir registruotieji prekių ženklai 

4. Naudojimo apribojimai ir atsakomybės atsisakymas 

Jeigu turite klausimų apie šias sąlygas ir nuostatas, nedvejodami su mumis susisiekite. 

1 dalis.  „Circle K“ ir šios interneto svetainės turinys bei tikslas 

Bendrovė „Circle K“ yra viena iš mažmeninės prekybos naftos produktais lyderių Europoje, šiame regione 

veikianti jau daugiau nei 100 metų. 00 proc. UAB „Circle K Lietuva“ akcijų priklauso Toronto vertybinių popierių 

biržoje kotiruojamai Kanados bendrovei „Alimentation Couche-Tard, Inc.“, valdančiai daugiau nei 16 tūkst. 

parduotuvių ir degalinių tinklą Šiaurės Amerikoje bei Europoje.. 

Bendrovė „Couche-Tard“ yra būtiniausių prekių parduotuvių ir transporto priemonių degalų mažmeninės 

prekybos lyderė Skandinavijoje, Airijoje ir Baltijos šalyse, taip pat užima reikšmingą rinkos dalį Lenkijoje. 

Šioje interneto svetainėje pateikiama „Circle K“ karjeros galimybėms Įmonėje skirta skiltis, kur skelbiama 

informacija apie laisvas darbo pozicijas „Circle K“ bendrovėje visame pasaulyje bei suteikiama galimybė  į jas 

aplikuoti kandidatui patogiausiu būdu . 

Šią interneto svetainę valdo, prižiūri ir administruoja „Circle K“, o interneto svetainės serveris yra įrengtas 

„Workday“ serveris centre Airijoje.   

Interneto svetainėje gali būti nuorodų į išorės ar trečiųjų šalių interneto svetaines. Šios sąlygos ir nuostatos 

negalioja išorės arba trečiųjų šalių svetainėms. Apsilankydami tokiose svetainėse prisiimate visą riziką ir prieš 

naudodamiesi tokiomis svetainėmis turėtumėte atidžiai perskaityti jų sąlygas ir nuostatas. 

2 dalis. Privatumas, asmens duomenys ir slapukai 

„Circle K“ yra visų asmens duomenų, kurie yra renkami ir tvarkomi šioje interneto svetainėje, valdytoja.  

Mes tvarkysime asmens duomenis, kuriuos gavome Jūsų, kaip interneto svetainės lankytojo, su Jūsų sutikimu. 

. Asmens duomenis tvarkome siekdami gauti ir tvarkyti paraiškas užimti tam tikrai darbo vietai mūsų 

bendrovėje. Mes nenaudosime šių duomenų jokiems kitiems tikslams įgyvendinti, išskyrus atvejus, kai dėl tokio 

tvarkymo kreipsimės į jus ir gausime jūsų sutikimą. Duomenis tvarkome vadovaudamiesi teisiniu sutartiniu 

pagrindu, nes informacija yra renkama tik siekiant potencialiai sudaryti darbo sutartį.  

Mes taip pat siekiame naudoti tokius duomenis siekdami pagerinti svetainės funkcionavimą ir apsaugoti 

svetainę bei jos naudotojus nuo atakų ir (arba) kitų saugumo pažeidimų. Mes tai darome vesdami žurnalus 

žiniatinklio serveryje ir naudodami slapukus, kurie yra surenkami iš naudotojų interneto naršyklių. 



Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų IT sistemos būtų saugios ir kad jūsų duomenys būtų saugomi tinkamai. Mes 

tvarkome jūsų duomenis IT sistemose, kurios yra ES / EEE teritorijoje.  „Circle K“ yra pasaulinė bendrovė, kurios 

laisvos darbo vietos yra skelbiamos „Circle K“ karjeros galimybių internetinėje svetainėje. Paraiška dėl darbo 

vietos, kuria domitės, bus peržiūrima toje vietovėje, kurioje yra laisva darbo vieta.  

Mes niekada neparduodame jokių apie jus surinktų duomenų, tačiau mes naudojamės IT subrangovų 

paslaugomis, kurie turi prieigą prie jūsų duomenų. Ši prieiga yra suteikiama tik pirmiau nurodytais tikslais, dėl 

kurių buvo surinkti duomenys. 

Kai darbo vieta yra užimta ir įdarbinimo procesas pasibaigia, sistemoje yra sukuriamas jūsų profilis, kuris yra 

saugomas 180 dienų.  Jūs galite bet kuriuo metu paprašyti ištrinti jūsų duomenis ir profilį susisiekę su mumis 

adresu privacy@circlekeurope.com. Jūs galite atnaujinti / ištrinti savo kandidato ir (arba) paraiškos profilį 

prisijungdami prie „Workday“ ir eidami į savo kandidato profilį ir (arba) paraiškos istoriją. 

Naudodamiesi šia svetaine jūs suprantate ir sutinkate su surinktų jūsų asmens duomenų tvarkymu, žurnalų ir 

slapukų naudojimu čia aprašytomis sąlygomis. 

Duomenys yra renkami ir tvarkomi vykdant įdarbinimo procesą. 

Duomenys yra renkami tiesiogiai iš jūsų, todėl jūs galite nuspręsti, kokius duomenis suteiksite. Duomenis, kurie 

yra pažymėti ženklu „*“, pateikti privaloma, jei norite kandidatuoti į darbo vietą. 

Asmens duomenys: vardas*, el. paštas*, telefono numeris*, adresas, asmeninė interneto svetainė, lytis, 

gimimo data, nuotrauka ir papildomi komentarai. Asmens duomenimis taip pat laikoma informacija apie 

buvusią darbovietę, išsilavinimą, projektus, kursus, vadovavimo patirtį, sertifikatus, kalbos įgūdžius, geografinį 

mobilumą, vairuotojo pažymėjimą, informacinių technologijų žinias arba bet kokia kita informacija, kurią 

pateikiate savo CV. 

Papildomi failai: CV failo formatu*, prisistatymo laiškas, motyvacinis laiškas, bet kokie kiti priedai, kuriuos 

norite atsiųsti. 

Įdarbinimo proceso metu generuojami duomenys: kompetencijų vertinimai, kandidato mokymai, kandidato 

reitingas, pokalbio metu pasižymėtos pastabos. 

Trečiųjų šalių vertinimo įrankiai: mes galime pasitelkti trečiųjų šalių vertinimo paslaugas teikiančius tiekėjus, 

kurie įdarbinimo proceso metu atliks kandidatų testavimą prieš juos įdarbinant. Šie trečiųjų šalių tiekėjai gali 

gauti tam tikrą pagrindinę informaciją apie kandidatą, pvz., jo vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, kuri yra 

reikalinga siekiant pakviesti kandidatą dalyvauti vertinimo procesuose ir sukurti individualius ugdymo planus, 

kurie bus įgyvendinami, jeigu kandidatas būtų įdarbintas. Šių trečiųjų šalių atliekamų testų rezultatai yra 

perduodami „Circle K“, kur bus atliekamas jųvertinimas ir kiti veiksmai, reikalingi įdarbinimo sprendimams 

priimti bei įgyvendinti.  

Vertindami kandidatą įdarbinimo proceso metu mes galime pasitelkti dirbtinio intelekto analizės įrankius. Tokie 

dirbtinio intelekto analizės įrankiai bus naudojami tik tada, jeigu kandidatas davė sutikimą. 

Kas yra žiniatinklio žurnalai? 

Žiniatinklio žurnalai yra užklausų, kurias jūsų naršyklė pateikia žiniatinklio serveriui, įrašai.  Žurnalo įrašą įprastai 

sudaro informacija apie tai, kokią naršyklę, kokią operacinę sistemą naudojate, iš kokio IP adreso yra gauta 

užklausa ir kokią informaciją norite gauti (pvz., šiame puslapyje). Įraše taip pat nurodoma data ir laikas. 

Žiniatinklio žurnaluose pateikiamą informaciją naudojame tik analizei atlikti ir siekdami apsaugoti žiniatinklio 

serverį ir interneto svetainę.  Prieš ištrinant,  žurnalai yra saugomi [?? dienų]. 

Kas yra slapukai? 

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos interneto naršyklė (pvz., „MS Edge“, „Google Chrome“, „Firefox“ arba 

„Safari“) išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame telefone. Jie leidžia interneto svetainėms išsaugoti tokius 
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parametrus, kaip naudotojo nuostatos. Slapukai yra priemonė, suteikianti interneto svetainei „atmintį“, 

leidžianti atpažinti naudotoją ir tinkamai į jį reaguoti. 

Kaip galiu išjungti slapukus? 

Įprastai yra įmanoma neleisti interneto naršyklei priimti slapukų arba neleisti jai priimti slapukų iš tam tikros 

interneto svetainės. Visos moderniosios interneto naršyklės leidžia jums keisti slapukų nustatymus. Šiuos 

nustatymus įprastai galima rasti naršyklės parinkčių arba nuostatų meniu. Norėdami suprasti šiuos nustatymus 

galite rinktis jūsų naršyklės parinktį „Pagalba“, kur yra pateikiama detalesnė informacija. 

3 dalis. Autorių teisės ir registruotieji prekių ženklai 

Visas šios interneto svetainės turinys, įskaitant tekstą, dizainą, išdėstymą, grafikos elementus, nuotraukas, 

formatą ir kitus interneto svetainės elementus, yra saugomas intelektinės nuosavybės teisėmis. 

Išskyrus atvejus, kurie yra nurodyti šiame tekste, jūs negalite modifikuoti, kopijuoti, atkurti, iš naujo publikuoti, 

įkelti, skelbti, perduoti arba platinti jokios šioje interneto svetainėje skelbiamos medžiagos, įskaitant kodą ir 

(arba) programinę įrangą. 

Jūs negalite atsisiųsti jokios šioje interneto svetainėje skelbiamos medžiagos, net jei norite tai atlikti savo 

asmeninėms, nekomercinėms reikmėms, išskyrus savo profilį, paraiškas, kurias išsiuntėte, ir (arba) darbo vietų 

aprašymus, kurie buvo paskelbti. 

4 dalis. Naudojimo apribojimai, atsakomybės atsisakymas ir ribojimas 

Ši interneto svetainė ir jos turinys yra skelbiami siekiant reklamuoti laisvas „Circle K“ darbo vietas ir norint 

peržiūrėti paraiškas šioms darbo vietoms užimti.  Šia interneto svetaine galite naudotis tik šiais tikslais 

(siekdami gauti prieigą prie informacijos apie laisvas darbo vietas ir (arba) pateikti paraiškas šioms vietoms 

užimti). 

Nepaisant to, kad mes visuomet stengiamės skelbti naujausią informaciją, „Circle K“ neprisiima atsakomybės už 

informaciją, kuri gali būti netinkama arba neteisinga.  Tai taikoma ir skelbiamų darbo vietų egzistavimui arba 

duomenims apie tokias darbo vietas. 

Šios interneto svetainės turinys yra pateikiamas toks, koks yra, arba toks, koks yra prieinamas. „Circle K“ 

negarantuoja, kad interneto svetainė veiks be trikdžių ar klaidų. „Circle K“ pasilieka teisę bet kuriuo metu 

peržiūrėti interneto svetainę arba nutraukti prieigą prie interneto svetainės ar bet kurios jos dalies. 

Nėra suteikiamos jokios su šios svetainės prieinamumu, tikslumu ir patikimumu arba turiniu susijusios aiškiai 

suteiktos arba numanomos garantijos, įskaitant nuosavybės arba teisių nepažeidimo, tinkamumo parduoti arba 

tinkamumo konkrečiai paskirčiai garantijas. „Circle K“ negarantuoja medžiagos tikslumo ar išsamumo arba bet 

kokių patarimų, išsakytos nuomonės, pareiškimų ar kitos šioje svetainėje rodomos arba platinamos 

informacijos patikimumo. Jūs pripažįstate, kad pasikliaunate tokia nuomone, patarimu, pareiškimu, pranešimu 

arba informacija prisiimdami visą riziką. „Circle K“ pasilieka teisę savo nuožiūra taisyti bet kokias klaidas arba 

praleistą informaciją, esančią bet kurioje svetainės dalyje. „Circle K“ gali bet kuriuo metu ir be pranešimo atlikti 

bet kokius kitus svetainės, medžiagos ir produktų, programų, paslaugų arba kainų (jei jos yra pateikiamos), 

kurios yra nurodomos svetainėje, pakeitimus. 

Kai kurios jurisdikcijos neleidžia išskirti numanomų garantijų, todėl pirmiau aprašomos išimtys gali būti jums 

netaikomos. Tokiu atveju „Circle K“ atsakomybė yra apribojama tiek, kiek leidžia įstatymai.  

Jūs sutinkate, kad „Circle K“, įskaitant jos filialus ir susijusias įmones, klientus, partnerius ir jų darbuotojus, 

pareigūnus, direktorius, rangovus, paslaugų teikėjus, tiekėjus, leidimų išdavėjus, atstovus, teisių perėmėjus, 

draudėjus ir agentus, jokiu būdu neatsako už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, netyčinius, specialiuosius 

arba pasekminius nuostolius, prarastą pelną arba verslo veiklos sutrikdymą, kurį sukėlė prieiga prie šios 

svetainės arba jos naudojimas ar nesuteikta prieiga, arba negebėjimas naudotis šia svetaine ar bet kokia susieta 

interneto svetaine, net jei „Circle K“ buvo aiškiai perspėta apie tokių nuostolių tikimybę. 



Jūs sutinkate ginti, atleisti nuo atsakomybės ir laikyti „Circle K“, jos filialus ir susijusias įmones, klientus, 

bendruosius partnerius ir jų darbuotojus, pareigūnus, direktorius, rangovus, paslaugų teikėjus, atstovus, 

agentus ir teisių perėmėjus nekaltais dėl bet kokių išlaidų, reikalavimų, nuostolių, žalos ar kitų atsakomybių, 

kurias sukėlė prieiga prie šios svetainės arba jos naudojimas nesilaikant šių sąlygų arba įstatymų. 

Mes stengsimės šioje svetainėje pateikti naujausią informaciją, tačiau tai gali būti įgyvendinama ne 

visuomet.  Mes negalime prisiimti atsakomybės už netikslią arba pasenusią informaciją, kuri pateikiama šioje 

svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant reklamuojamomis darbo vietomis. 

Retkarčiais mes galime atnaujinti šią politiką. Mūsų svetainių lankytojai visuomet gali rasti atnaujintą politiką 

interneto svetainėje.  

 


