
                                                     Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Viešojoje įstaigoje  

Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje tvarkos aprašo  

                                                     1 priedas 

 

POLIKLINIKOJE TVARKOMI DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMO TIKSLAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Asmens duomenų 

tvarkymo tikslas 

Duomenų subjekto 

kategorija 

Asmens duomenų kategorijos Asmens duomenų 

tvarkymo teisinis pagrindas 

1.  Asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

teikimas 

1. Poliklinikos 

pacientai; 

2. Poliklinikos pacientų 

atstovai; 

3. Pacientų šeimos 

nariai ir/ar kiti nurodyti 

kontaktiniai asmenys. 

I. 1. Poliklinikos pacientai: 

1.1. asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens 

kodas, gimimo data, amžius, kūdikio motinos asmens kodas, 

pilietybė; 

1.2. asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys: 

rūšis, numeris, išdavusios šalies pavadinimas, bedarbio 

pažymėjimo numeris; 

1.3. kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 

1.4. indentifikavimo duomenys elektroninės sveikatos paslaugų 

informacinėje sistemoje: ESI identifikacinis numeris; 

1.5. duomenys apie darbovietę: pavadinimas, darbo funkcijų 

atlikimo metu egzistuojantys kenksmingi veiksniai, kiti 

sveikatai kenksmingi ir pavojingi aplinkos veiksniai; 

1.6. duomenys apie ugdymo įstaigą; 

1.7. duomenys apie šeimyninę padėtį; 

1.8. duomenys apie draustumo sveikatos draudimu būseną; 

1.9. išankstinės registracijos duomenys; 

1.10. finansiniai duomenys: informacija apie 

mokėjimus/priemokas, kurių visa apimtimi arba iš dalies 

nekompensuoja valstybė; 

1.11. specialiųjų kategorijų - sveikatos duomenys: informacija 

apie sveikatos būklę, suteiktas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, jų teikimo laiką ir vietą,  kodus, tipus, jas atlikusius 

sveikatos specialistus, gydymo ambulatoriškai suvestines 

1. BDAR 6 straipsnio 1 

dalies a) ir c) punktai – 

atitinkamai duomenų 

subjekto sutikimas ir teisinė 

prievolė. 

2. Lietuvos Respublikos 

sveikatos priežiūros įstaigų 

įstatymas. 

3. Lietuvos Respublikos 

sveikatos sistemos įstatymas. 

4. Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymas, kiti 

teisės aktai. 
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(apsilankymų statusus, dienynus, epikrizes, išrašus ir kita), 

diagnozuotų ligų ar būklių pavadinimus ir kodus, taikyto 

gydymo būdus, atliktas (chirurgines) procedūras ir operacijas 

(intervencijas)), ligos tipą (ūminė, nauja lėtinė, sena lėtinė ir 

kt.), lovadienių skaičių, ilgalaikio stebėjimo duomenis, gydymą 

vaistiniais preparatais, gydymo tipą, medicinos pagalbos 

priemonių taikymą, siuntimus konsultuoti, tirti, gydyti, paimti 

mėginius, informaciją apie atliktus tyrimus, valios pareiškimus, 

sveikatos specialistų ir sveikatos įstaigų pasirinkimus;  

paciento ūgis, svoris, kūno dalių apimtys, kūno masės 

indeksas, kraujo grupė ir rezus faktorius, rizikos veiksniai, 

gyvenimo būdas (žalingi įpročiai), pulso duomenys, 

kraujospūdžio duomenys, neįgalumo lygis, darbingumo lygis, 

informacija apie bendruosius pirminius specialiuosius 

poreikius, profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys, 

taikytų vakcinacijų duomenys, persirgtų ligų ar būklių 

pavadinimai ir kodai, alerginių reakcijų pavadinimai ir kodai, 

artimųjų giminaičių paveldimų arba genetinių ligų diagnozių 

kodai; 

paciento atvykimo į polikliniką faktai, parengti 

elektroniniai medicininiai dokumentai (įskaitant juos 

sudarantys metaduomenys), elektroninės medicininės pažymos 

(įskaitant jas sudarantys metaduomenys); 

nusiskundimų ir anamnezių duomenys, informacija apie 

naujai suformuotus ar jau anksčiau išduotus (bet dar 

galiojančius) nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir 

gimdymo atostogų pažymėjimus (įskaitant informaciją apie 

nedarbingumo priežastis, nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo 

atostogų laikotarpius, gimdymo datas), leidimus dėl 

nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų 

išdavimo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei 

elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų 

išdavimo taisyklių nenumatytais atvejais (įskaitant informaciją 

apie sveikatos įstaigą, kuriai skirtas leidimas,  nedarbingumo 
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laikotarpį), išskyrus valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančius 

duomenis; NDNT sprendimas, duomenys apie e. receptus 

(seriją (kompensuojamųjų vaistų paso numerį; nuoroda į 

paciento duomenis pacientų duomenų bazėje, išrašymo data, 

paskyrimo data, galiojimo pabaigos data, vaistinio preparato ar 

kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės 

pavadinimas, vaistinio preparato bendrinis pavadinimas arba 

medicinos pagalbos priemonių grupės pavadinimas, vaistinio 

preparato farmacinė forma, stiprumas, pakuotės dydis arba 

medicinos pagalbos priemonės matmenys, paskirtas kiekis, 

vartojimo būdas ir dažnumas, ligos ar būklės kodas, 

kompensacijos procentas, maksimali mažmeninė kaina, bazinė 

kaina, maksimali paciento priemoka, kompensacijos rūšies 

forma, nuoroda į vaistinį preparatą ar kompensuojamąją 

medicinos priemonę, išrašiusio sveikatos specialisto duomenys, 

įsigijimo data), duomenys apie medicininius vaizdus (tokius 

kaip jonizuojančiosios spinduliuotės dozės duomenys, 

identifikacinis numeris, medicininis vaizdas, nuoroda į vaizdą 

padariusią laboratoriją, nuoroda į vaizdo saugojimo vietą, 

padarymo data ir laikas, nuoroda į paciento duomenis) gydymo, 

slaugos, darbo, ambulatorinės priežiūros rekomendacijos, 

informacija apie reabilitaciją, informaciją apie alergijas ar kitas 

reakcijas vaistams ir (ar) kitiems dirgikliams, pranešimų 

policijos elektroninei paslaugų sistemai informacija (dėl 

negalėjimo vairuoti, dėl negalėjimo naudoti ginklą ir kt.), 

informacija apie nelaimingą atsitikimą (data, aprašymas), 

informacija apie profesinę ligą (pradžios data, ligos akto 

numeris), gydytojų konsultacinės komisijos išvados, mirties 

data ir priežastys, siuntimų konsultuotis duomenys, neįgalumo 

ir darbingumo duomenys, ligos istorijos, laboratorinių, 

diagnostinių, biomedicininių ir kitų tyrimų duomenys, 

radiacinės saugos duomenys, asmenų sergančių užkrečiamomis 

ligomis, organų vaizdų, nelaimingų atsitikimų duomenys, taip 

pat visi kiti specialieji duomenys, kurie turi būti nurodomi 
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Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje. 

II. 2. Pacientų šeimos narių ir/ar kitų nurodytų 

kontaktinių asmenų duomenys: 

2.1. asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, gimimo 

data; 

2.2. kontaktiniai duomenys:  (mobilaus) telefono ryšio 

numeris, elektroninio pašto adresas;  

2.3. kiti duomenys: ryšys su pacientu. 

III. 3. Pacientų atstovų: 

3.1. įgaliojimo pagrindas: įgaliojimo numeris, jo išdavimo ir 

galiojimo pabaigos data. 

 

1.  Pacientų įsiskolinimų 

administravimas 

1. Poliklinikos 

pacientai; 

2. Poliklinikos 

pacientų atstovai; 

3. Pacientų šeimos 

nariai. 

1. Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens 

kodas, gimimo data; 

2. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys: rūšis, 

numeris, išdavusios šalies pavadinimas, bedarbio pažymėjimo 

numeris; 

3. Kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 

4. Finansiniai duomenys: informacija apie mokėjimus, skolos 

pagrindas ir dydis. 

 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

f) punktas – apginti 

poliklinikos teisinius 

interesus. 

3.  Greitosios medicinos 

pagalbos paslaugų 

teikimas 

1. GMP pacientai; 

2. GMP kvietėjas. 

1. Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, lytis, 

amžius, asmens kodas (gimdyvėms), gimimo data; 

2. Kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, 

kvietėjo telefono numeris; 

3. Specialiųjų kategorijų -sveikatos duomenys: kvietimo 

priežastis (negalavimai, būsena), arterinis kraujo spaudimas, 

širdies susitraukimų skaičius per minutę, kūno temperatūra, 

kvėpavimo kokybė, duomenys apie kraujotaką, sąmonės būklė, 

meninginiai simptomai, sąmonės sutrikimai, traumos 

aplinkybės, sužalojimai, insulto simptomai, mirties požymiai, 

atlikti gaivinimo veiksmai, preliminari diagnozė, duomenys 

apie suteiktą pagalbą, transportavimą į kitą sveikatos priežiūros 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

a) ir c) punktai – atitinkamai 

duomenų subjekto sutikimas 

ir teisinė prievolė. 
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įstaigą. 

 

4.  Žmogiškųjų išteklių 

administravimas, 

darbo santykių 

įgyvendinimas 

1. Poliklinikos 

darbuotojai; 

2. Poliklinikos 

darbuotojų vaikai 

 

1. Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens 

kodas; 

2. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys: 

rūšis, numeris, išdavusios šalies pavadinimas; 

3. Kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 

4. Duomenys apie šeimyninę padėtį ir šeimos narius: vaikų 

gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, socialiai 

išlaikytinų neįgalių šeimos narių duomenys; 

5. Finansiniai duomenys: atsiskaitomosios banko sąskaitos 

numeris, darbo užmokesčio dydis, socialinio draudimo ir 

gyventojų pajamų mokesčių dydžiai; 

6. Specialieji - sveikatos duomenys: informacija apie laikinojo 

nedarbingumo laikotarpius, darbingumo lygį ir terminą, 

sveikatos patikros duomenys, nelaimingo atsitikimo darbe 

duomenys apie patirtus sužalojimus, jų gydymą ir jo 

trukmę, skiepų duomenys,  blaivumo tikrinimo informacija 

(alkoholio kiekis asmens kraujyje), profesinių susirgimų 

tyrimų duomenys; 

7. Duomenys apie kompetencijas bei darbo rezultatus: 

išsilavinimas, kvalifikacija, profesinė patirtis, pareigos, 

informacija apie darbuotojo darbo rezultatus, darbo funkcijų 

pažeidimą, įrašų apie neatvykimo į darbą duomenys, atostogas, 

komandiruotes, informacija apie šaukimą liudytoju; 

8. Sveikatos priežiūros specialistų identifikaciniai duomenys: 

licencijos ar sąrašo, į kurį įrašomas sveikatos specialisto 

duomenys (numeris, profesinės kvalifikacijos rūšis, licencijos 

ar sąrašo įrašo būsena), sveikatos specialisto spaudo numeris. 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

b) ir c) punktai – atitinkamai 

sutartis ir teisinė prievolė, 

BDAR 9 str. 2 d. b) punktas 

prievolių vykdymo ir 

specialiųjų teisių darbo ir 

socialinės apsaugos teisės 

srityje naudojimas, ir h) 

 profilaktinės arba darbo 

medicinos tikslais, siekiant 

įvertinti darbuotojo 

darbingumą, 

Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksas 

 

5.  Darbuotojų atranka, 

konkursų 

organizavimas ir 

vykdymas, konkurse 

Kandidatai į darbuotojus 1. Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens 

kodas; 

2. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys: 

rūšis, numeris; 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

f) punktas – teisėtas 

interesas. 
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siekiančių dalyvauti 

asmenų nustatymas 

3. Kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 

4. Duomenys apie kompetencijas: išsilavinimas, 

kvalifikacija, profesinė patirtis, diplomų, pažymėjimų 

duomenys;  

5. Specialieji duomenys (pretendentam, laimėjusių konkursą 

pareigoms užimti) – duomenys apie asmens teistumą 

(neatsižvelgiant į tai, ar teistumas išnyko, ar panaikintas); dėl 

korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar nusikalstamos 

veikos, susijusios su asmens funkcijomis poliklinikoje, asmens 

atžvilgiu priimtus nuosprendžius, kuriais asmuo pripažintas 

kaltu padaręs baudžiamąjį nusižengimą, kuriais baudžiamoji 

byla nutraukta, ar nutartis, kuriomis baudžiamoji byla jam buvo 

nutraukta arba asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės 

ar bausmės; asmeniui pareikštus įtarimus padarius korupcinio 

pobūdžio nusikalstamą veiką ar nusikalstamą veiką, susijusią 

su poliklinika, taip pat priimtus procesinius sprendimus šiuose 

baudžiamuosiuose procesuose; asmeniui taikomas ar taikytas 

organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemones pagal 

Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos 

įstatymą (informacija už paskutinius dešimt metų); asmens 

atleidimą iš tarnybos ar pareigų dėl priesaikos sulaužymo, 

pareigūno (teisėjo) vardo pažeminimo (už paskutinius dešimt 

metų); asmens padarytus tarnybinius nusižengimus (darbo 

pareigų pažeidimus) ir dėl jų priimtus sprendimus (už tris 

metus); asmens padarytus teisės aktų, reglamentuojančių 

viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, 

pažeidimus (už penkerius metus); asmens padarytus teisės aktų, 

reglamentuojančių lobistinę veiklą, pažeidimus (už penkerius 

metus); asmens padarytus teisės aktų, reglamentuojančių 

tarnybinės etikos ir elgesio normas, pažeidimus, kai nuo 

sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas padaręs šį pažeidimą, 

įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip penkeri metai; tai, 

kad priimamas į polikliniką asmuo nuslėpė ar pateikė tikrovės 

Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos 

įstatymas 
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neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į 

pareigas valstybės tarnyboje (už paskutinius dešimt metų); 

asmeniui už administracinius nusižengimus, kai nuo 

administracinio nurodymo įvykdymo ar nutarimo, kuriuo 

asmuo pripažintas padaręs administracinį nusižengimą, 

įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip vieni metai; dėl 

asmens atliktus mokestinius patikrinimus, tyrimus, kuriais 

nustatyti mokesčių įstatymų pažeidimai (už paskutinius dešimt 

metų). 

 

6.  Viešųjų pirkimų 

procedūrų vykdymas, 

paslaugų teikimas, 

sutarčių sudarymas ir 

vykdymas 

1. Tiekėjų-juridinių 

asmenų atstovų/ 

subtiekėjų darbuotojai; 

2. Tiekėjai-fiziniai 

asmenys; 

3. Poliklinikos 

darbuotojai 

(dalyvaujantys viešųjų 

pirkimų procedūrose) 

 

1. Tiekėjų-juridinių asmenų atstovų/subtiekėjų darbuotojų 

duomenys: vardas pavardė, pareigos, vaidmuo, darbinio 

telefono numeris, darbinis elektroninio pašto adresas; 

2. Tiekėjų-fizinių asmenų duomenys: vardas, pavardė, asmens 

kodas, individualios veiklos pažymėjimo ar verslo liudijimo 

numeris, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, duomenys 

apie kvalifikaciją; 

Poliklinikos darbuotojų (dalyvaujantys viešųjų pirkimų 

procedūrose)asmens duomenys: vardas, pavardė. 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

b) punktas – sutartinių 

įsipareigojimų vykdymas. 

 

7.  Konfidencialios 

informacijos apsauga 

Poliklinikos darbuotojai. 1. Serverio talpinimo paslaugas teikianti įmonė (UAB 

„Inkompas“); 

2. Priežiūros institucijos arba teisėsaugos įstaigos, jei asmens 

duomenų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus. 

 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

f) punktas – teisėti interesai. 

8.  Pacientų aptarnavimo 

kokybės gerinimas 

Poliklinikos pacientai 1. Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė; 

2. Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas; 

3. Slapukai: Būtinieji slapukai, išorinių platformų slapukai. 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

c) punktas – teisinė prievolė. 

9.  Kolegialių organų: 

stebėtojų tarybos, 

gydymo tarybos ir 

slaugos tarybos 

posėdžių 

protokolavimas 

Poliklinikos stebėtojų 

tarybos, gydymo tarybos 

ir slaugos tarybos nariai. 

1. Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė; 

2. Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, 

telefono numeris. 

 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

c) punktas – teisinė prievolė. 
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10.  Medicinos statistikos 

vykdymas 

1. Poliklinikos 

pacientai; 

2. Poliklinikos 

gydytojai; 

3. Poliklinikos 

slaugytojai. 

1. Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė; 

2. Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas; 

asmens kodas; gyvenamoji vieta; 

 3. Ypatingieji- sveikatos duomenys: duomenys sveikatos 

istorijoje (mamogramų tyrimų išrašai, psichiatrijos skyriuje 

gulėjusių pacientų išrašai, palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninėse  gulėjusių pacientų išrašai); 

 4. Sveikatos specialistų duomenys: numeris, profesinės 

kvalifikacijos rūšis, spaudo numeris. 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

c) punktas – teisinė prievolė. 

 

11.  Civilinės 

mobilizacijos 

personalo rezervo 

duomenų valdymas 

Poliklinikos 

darbuotojai 

1. Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, pareigos; 

2. Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, 

telefono numeris. 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

c) punktas – teisinė prievolė. 

 

12.   Pacientų skundų, 

prašymų ir 

paklausimų 

nagrinėjimas 

Poliklinikos 

pacientai (jų atstovai) 

 

1.Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė; 

2. Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas; telefono 

numeris, gyvenamosios vietos adresas; 

3.Ypatingi - sveikatos duomenys: teiktos sveikatos priežiūros 

paslaugos, kiti skunde, prašyme ir/ar paklausime bei  

medicinos dokumentuose nurodyti duomenys. 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

c) punktas – teisinė prievolė. 

 

13.   Duomenų subjektų 

teisių įgyvendinimas 

1. Poliklinikos 

pacientai (jų atstovai); 

2. Poliklinikos 

darbuotojai; 

3. Tiekėjų atstovai. 

1.Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė; 

2.Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas; 

telefono numeris; gyvenamosios vietos adresas; 

3. Ypatingi - sveikatos duomenys: teiktos sveikatos 

priežiūros paslaugos, kiti medicinos dokumentuose nurodyti 

duomenys; 

4.  Kiti duomenų subjekto nurodyti duomenys 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

c) punktas – teisinė prievolė. 

 

14.  Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo 

reikalavimų 

užtikrinimas 

Poliklinikos 

darbuotojai, privalantys 

deklaruoti viešuosius 

interesus. 

 

1. Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens 

kodas; 

2. Šeimos narių duomenys: sutuoktinio, sugyventinio ar 

partnerio duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas,  

duomenys apie sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio 

darbovietę (-tes) ir pareigas (statusą): darbdavio juridinis 

statusas, pavadinimas, juridinio asmens kodas ir teisinė 

forma, pareigų pobūdis ir pareigos, priėmimo į darbą ir 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

c) punktas – teisinė prievolė. 
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atleidimo iš pareigų data; 

3. Finansiniai duomenys: dėl poliklinikos darbuotojo, 

sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir 

fiziniais asmenimis sudarytus sandorius, kurių vertė didesnė 

negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius; 

4. Duomenys apie darbinę veiklą: duomenys apie 

deklaruojančio asmens darbovietę (-tes) ir pareigas (statusą): 

darbdavio juridinis statusas, pavadinimas, juridinio asmens 

kodas ir teisinė forma, pareigų pobūdis ir pareigos, priėmimo 

į darbą ir atleidimo iš pareigų data; 

5. Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, 

telefono numeris. 

 

15.   Dokumentų 

archyvavimas 

1. Poliklinikos 

pacientai; 

2. Poliklinikos 

darbuotojai; 

3. Tiekėjų atstovai. 

 

1. Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, gimimo 

data, asmens kodas; 

2. Šeimos narių duomenys: sutuoktinis, vaikai, jų gimimo 

datos; 

3. Finansiniai duomenys: banko sąskaitos numeris, darbo 

užmokesčio duomenys; 

4. Duomenys apie darbinę veiklą: darbovietė, padalinys, 

pareigos, priėmimo į darbą ir atleidimo iš pareigų data; 

5. Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, 

telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas; 

6.  Ypatingi - sveikatos duomenys: asmens sveikatos 

istorijoje esantys duomenys, nelaimingų atsitikimų darbe 

tyrimo dokumentuose esanti informacija; 

7. Tiekėjų-juridinių asmenų atstovų/ subtiekėjų darbuotojų 

bei tiekėjų-fizinių asmenų duomenys: vardas pavardė, pareigos, 

vaidmuo, darbinio telefono numeris, darbinis elektroninio pašto 

adresas. 

 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

c) punktas – teisinė prievolė. 

 

16.  Radiacinės saugos 

kontrolės vykdymas 

1. Poliklinikos pacientai; 

2. Poliklinikos 

darbuotojai 

1. Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens 

kodas; 

2. Kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

c) punktas – teisinė prievolė. 
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 elektroninio pašto adresas, telefono numeris; 

3. Sveikatos duomenys: darbuotojo gauta JS dozė. 

 

17.  Vidaus medicininio 

audito funkcijų 

vykdymas 

1. Poliklinikos pacientai; 

2. Poliklinikos 

darbuotojai. 

 

1. Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens 

kodas, gimimo metai; 

2. Kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, 

elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kita 

susirašinėjime nurodyta informacija; 

3. Ypatingi asmens sveikatos duomenys: poliklinikos 

medicininėje dokumentacijoje esantys duomenys. 

 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

c) punktas – teisinė prievolė. 

 

 

18.  Paslaugų 

prieinamumo 

didinimo ir pacientų 

aptarnavimo kokybės 

užtikrinimas 

1. Poliklinikos pacientai; 

2. Poliklinikos 

darbuotojai. 

 

 

Telefoninio pokalbio įrašai: pokalbio garso įrašai ir pokalbio 

metu pateikta informacija 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 

a) ir c) punktai –  atitinkamai 

sutikimas (tęsiant pokalbį) ir 

teisinė prievolė. 

 

______________ 


