
Šiuo metu darbui Vilniuje kviečiame prisijungti 

Teisininką - atitikties ekspertą (-ę) 
Teisės skyriuje 

Darbo pobūdis: 
 

 užtikrinti duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimą bendrovėje.  

 vykdyti duomenų apsaugos pareigūno funkcijas. 

 užtikrinti bendrovės veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams. 

 analizuoti, vertinti, rengti dokumentus, procesus, susijusius su duomenų tvarkymu, duomenų 
teikimu tretiesiems asmenims ir kt. 

 konsultuoti bendrovės darbuotojus duomenų apsaugos, bendrovės veiklos atitikties klausimais ir 
kitais teisės klausimais. 

 skatinti duomenų apsaugos kultūrą bendrovėje, įgyvendinti ir kontroliuoti duomenų apsaugos 
principų ir reikalavimų laikymąsi bendrovėje. 

 analizuoti, vertinti bendrovės veiklą reglamentuojančius teisės aktus, rengti jų pakeitimus, vidinius 
bendrovės dokumentus. 

 rengti prašymus, pretenzijas, pranešimus, raginimus ir kitus raštus bei atsakymus į raštus, 
paklausimus ir kt. dokumentus siekiant užtikrinti bendrovės interesų gynimą. 

 atstovauti bendrovės interesams teismuose, arbitraže, valstybinės ir vietos valdžios institucijose ir 
santykiuose su trečiaisiais asmenimis. 

 
Reikalavimai: 
 

 aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas. 

 komercinės teisės darbo patirtis – ne mažiau 5 metai. 

 darbo su asmens duomenų apsauga patirtis – 2 metai. 

 Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą 
išmanymas, gebėjimas valdyti duomenų valdymo, tvarkymo procesus. 

 mokėjimas apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, aiškiai ir tiksliai jas pateikti raštu ir žodžiu. 

 gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, teikti pasiūlymus ir priimti sprendimus. 

 puikūs dalykinio bendravimo įgūdžiai, darbinės etikos žinios. 

 lietuvių ir anglų kalba – labai geras mokėjimas raštu ir žodžiu. 

 puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai – MS Office programų paketas arba jo atitikmuo. 

 vairuotojo pažymėjimas (B kategorija) – privalumas. 

 
Mes jums siūlome: 
 

 galimybę praktiškai taikyti įgytas žinias. 

 galimybę prisidėti prie bendrovės veiklos efektyvumo. 

 galimybę nuolat kelti savo kvalifikaciją ir tobulėti. 

 
Jei susidomėjote ir atitinkate keliamus reikalavimus, gyvenimo aprašymą (CV) su pareigybės 
nuoroda „Teisininkas - atitikties ekspertas“ ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu cv@vv.lt .  
Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus. Konfidencialumą 
garantuojame. 


