
PRANEŠIMAS PACIENTAMS APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 
EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO METU

Čia  pateikiame  išsamią  informaciją  apie  tai,  kokius  Jūsų,  kaip  Viešosios  įstaigos  Šiaulių
reabilitacijos centro paciento, asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam juos teikiame ir kiek laiko
saugome ekstremalios situacijos ir (ar) karantino metu. Taip pat čia rasite informacijos kokias teises Jūs,
kaip duomenų subjektas, turite.

Jūsų  pateikiamų asmens  duomenų  valdytojas:  Viešoji  įstaiga  Šiaulių   reabilitacijos  centras
(toliau –  Įstaiga), juridinio asmens kodas: 191847935, registruotas buveinės adresas: Pramonės g. 15A,
Šiauliai, tel. Nr.+370 41 457755, elektroninio pašto adresas: info@reabilitacijoscentras.lt     .

Su Įstaigos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu asmensduomenys@sdg.lt.

Kokiais tikslais ir kokiais pagrindais remiantis tvarkome Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

1. siekiant vykdyti prevencinius veiksmus COVID-19 infekcijos plitimui, esant COVID-19
užsikrėtimų Įstaigoje atsekti kontaktavusius asmenis.

2. diagnostikos,  paimant tepinėlį  iš  nosiaryklės  ir  ryklės  COVID-19  ligos  (koronaviruso
infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-10-23 sprendimo Nr.
V-2341  „Dėl  Lietuvos  Respublikos  Sveikatos  apsaugos  ministro  –  valstybės  lygio  ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-29 sprendimo Nr.1336 Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų
dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „ Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo  esant  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  paskelbtai  valstybės  lygio  ekstremaliai  situacijai
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir  2020 m. rugsėjo 25 d.  įsakymo Nr.  V-2127 atliktais  jo
pakeitimais.  Viešosios  įstaigos  Šiaulių  reabilitacijos  centro  profilaktinių  tepinėlių  iš  VšĮ  Šiaulių
reabilitacijos centro darbuotojų ir pacientų nosiaryklės ir ryklės paėmimo VšĮ Šiaulių reabilitacijos centre
COVID-19  ligos  (koronaviruso  infekcijos)  laboratoriniams  tyrimams  atlikti  organizavimo  tvarkos
aprašas.  Viešosios įstaigos  Šiaulių reabilitacijos centras turi  užtikrinti  prevencinių priemonių taikymą
COVID-19 įgyvendinimą Įstaigoje, siekiant užkirsti kelią susirgimų plitimui šalyje. 

Jūsų  žemiau  lentelėje  nurodyti  asmens  duomenys  tvarkomi  siekiant  įvykdyti  duomenų
valdytojui taikomų užduočių atlikimą, vykdant viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui
pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR1 6 str. 1 d. (e) punktas); Jums atsisakius pateikti prašomus
asmens  duomenis,  negalėsite  gauti  ambulatorinės  reabilitacijos  ar  kitų  Įstaigoje  teikiamų  paslaugų.
Darbuotojas  atsisakęs  pateikti  prašomus  asmens  duomenis  atsako  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų
nustatyta tvarka.

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?
Gali būti tvarkomi žemiau nurodyti Jūsų asmens duomenys. 

Identifikuojantys duomenys  vardas, pavardė, asmens kodas

Kontaktiniai duomenys  mobilus telefono numeris (asmeninis), gyvenamoji nuolatinė vieta

Sveikatos duomenys  temperatūros rodiklis, atliktas testas dėl COVID-19 ligos (SARS-CoV-2
infekcijos),  testo  dėl  COVID-19  liga  (SARSCoV-2  infekcija)  rezultatai,
artimos  aplinkos  asmenų  užsikrėtimas  COVID-19  liga  (SARS-CoV-2
infekcija).

1 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679.
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Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?
Tvarkydami Jūsų duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume duomenų

konfidencialumą.

Prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems Įstaigos darbuotojams, kuriems ji reikalinga jų darbo
funkcijoms vykdyti.

Duomenis, esančius informacinėse sistemose, kurias teikia ir prižiūri išoriniai paslaugų teikėjai,
gali peržiūrėti šių paslaugų tiekėjų darbuotojai, tačiau tik griežtai jų paslaugoms teikti būtinais tikslais.

Taip pat Jūsų duomenis gali gauti toliau nurodyti gavėjai, bet tik tokia apimtimi, kiek reikalinga
nurodytais tikslais:

 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 
 Visi  kiti  asmenys,  turintys  teisėtą  pagrindą  įstatymų nustatytais  atvejais  gauti,  reikalauti

asmens duomenų nustatytoms funkcijoms vykdyti.

Jūsų duomenų į trečiąsias (ne ES) valstybes neperduodame.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?
Surinkti duomenys bus suvedami į elektronines duomenų bazes ir saugomi duomenų tvarkytojo

UAB  „Medsystem“  ir  subtvarkytojo  UAB  „Progresyvūs  sprendimai“  nuotolinėse  duomenų  bazėse
„debesyse“,  prie  kurių  priėjimas  bus  apsaugotas  naudojant  pažangiausias  priemones.  Duomenys  bus
tvarkomi  bei  saugomi  pagal  BDAR  reikalavimus.  Duomenys  bus  saugomi  dvejus  (2)  kalendorinius
metus. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, jie bus sunaikinti. Šis terminas gali būti pratęstas
tik teisės aktuose nustatytais pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu.

Jūsų teisės:
 gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
 susipažinti su savo duomenimis;
 reikalauti  ištaisyti  arba,  atsižvelgiant  į  asmens  duomenų  tvarkymo  tikslus,  papildyti

neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);
 tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys;
 tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų

tvarkymą (teisė apriboti);
 į duomenų perkeliamumą.

Atkreipiame dėmesį,  kad duomenų subjektų teisės  nėra absoliučios  ir  gali  būti  ribojamos
BDAR nustatytais pagrindais.

Kaip galite susipažinti su savo asmens duomenimis?
Atvykę į Pramonės g. 15A, Šiauliai.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jei  manote,  kad  Jūsų  teisės  į  privatumą  buvo  pažeistos,  galite  pateikti  skundą  Valstybinei

duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279
1445, el. paštas ada@ada.lt.
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