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Informacija apie asmens duomenų tvarkymą 
„Volvo Group” nuostatų apklausos „Volvo Group Attitude Survey“ (VGAS) tikslas yra nuolat gerinti 
darbo klimatą. 
 
„Volvo Business Services AB“ bendrovė yra asmeninių duomenų valdytojas ir laikosi 
Jūsų šalyje galiojančių privatumą reglamentuojančių teisės aktų. Daugelyje Europos šalių Jūsų 
asmeninių duomenų tvarkymą paprastai reglamentuoja EB direktyvos 95/46/EB reikalavimus 
atitinkantys nacionalinės teisės aktai. 
 
Jei turite klausimų, galite susisiekti su savo VGAS Populiarinimo ambasadoriais arba su VGAS 
Apklausos administratoriais, kurių sąrašą galite rasti čia:  
http://www.volvogroup.com/SiteCollectionDocuments/VGHQ/Volvo%20Group/Career/Contact%20persons.xls. 
Kontaktinis adresas visoms šalims: HRSC Nordic, Volvo Business Services“, Švedija. El. pašto 
adresas: hrsc.se@volvo.com. 
 
Apklausos atsakymai, kuriuos pateiksite, bus susieti su slaptažodžiu, kurį nurodysite prisijungdami. 
Visi tam pačiam vadovui pavaldūs darbuotojai naudos tą patį slaptažodį, todėl Jūsų asmeninių 
atsakymų nebus galima atskirti nuo kitų darbuotojų atsakymų, kurie bus pateikti nurodant tą patį 
slaptažodį. Jūsų atsakymuose nebus jokių identifikacinių duomenų, kurie leistų nustatyti, kad juos 
pateikėte būtent Jūs, todėl atsakymus pateikus jų nebegalėsite peržiūrėti ar keisti. 
 
Jei iš tą patį slaptažodį nurodžiusių asmenų bus gauti penki ar daugiau atsakymai, komandai bus 
pateikta ataskaita. Ataskaita turės būti pateikta atitinkamam vadovui, kuris ją perduos savo 
darbuotojams. Vadovas taip pat turės teisę savo nuožiūra leisti kitiems asmenims susipažinti su 
ataskaita. 
 
Jei iš tą patį slaptažodį nurodžiusių asmenų bus gauti trys ar keturi atsakymai, komandai bus pateikta 
supaprastinta ataskaita - tik aukšti ir žemi rezultatai. Ataskaita turės būti pateikta atitinkamam vadovui, 
kuris ją perduos savo darbuotojams. Vadovas taip pat turės teisę savo nuožiūra leisti kitiems 
asmenims susipažinti su ataskaita. 
 
Jei iš tą patį slaptažodį nurodžiusių asmenų bus gauti mažiau kaip trys atsakymai, ataskaita nebus 
pateikiama. 
 
Dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas. „Volvo Group“ nuomone yra labai svarbu, kad visi 
darbuotojai atsakytų į apklausą. Bus tikrinama, kiek atsakymų buvo pateikta nurodant konkretų 
slaptažodį. Tam tikrais atvejais bus galima nustatyti, ar kuris nors konkretus asmuo yra pateikęs arba 
nepateikęs atsakymų. Toms komandoms, iš kurių bus sulaukta mažiau nei 80% atsakymų, bus 
siunčiami priminimai. 
 
Konkretaus asmens atsakymai niekada nebus skelbiami. Tačiau netiesiogiai galima bus išsiaiškinti, 
kokie buvo atsakymai į klausimą tuo atveju, jei visi tą patį slaptažodį naudojantys asmenys pateiks 
lygiai tokį patį atsakymą. 
 
Papildoma informacija apie vadovų asmens duomenų tvarkymą 
Tam tikra informacija apie vadovus gali būti perduoda aukštesnio lygio vadovams ir personalo 
darbuotojams. Tai reiškia, kad apklausos metu sukaupti duomenys apie vadovo darbo rezultatus nėra 
anoniminiai. 
 
Rezultatai, kurie gali būti apskaičiuojami yra ESI (Darbuotojų pasitenkinimo rodiklis), CLI (Bendravimo 
lyderystės rodiklis) ir EEI (Darbuotojų įsitraukimo rodiklis). Palyginimams gali būti naudojamos 
aukšesnio lygmens komandos nei jūsų komanda apibendrintos ataskaitos. 


