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INFORMACINIS PRANEŠIMAS POLIKLINIKOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIAMS 

APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

 

Įgyvendindami su asmens duomenų tvarkymu susijusius reikalavimus, nustatytus 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), informuojame apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą: 

1. Duomenų valdytojas – Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika 

(toliau –  Poliklinika), juridinio asmens kodas 302705738, buveinė A. Jakšto g. 4, LT-35138 

Panevėžys, tel. (8 45) 502210, el. pašto adresas info@prsp.lt, tvarkydama asmens duomenis veikia 

kaip duomenų valdytojas.  

 

2. Duomenų apsaugos pareigūnų grupė:  

2.1.  Daiva Noreikienė – personalo ir dokumentų valdymo, teisiniai klausimai; 

2.2. Danutė Pajėdienė – BDAR reikalavimų vykdymas sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo veikloje; 

2.3. Dainius Vepštas – informacinių technologijų, kibernetinio saugumo veikloje; 

2.4. Vitalijus Žiurlys – įstaigos veiklos administravimo, ūkinėje veikloje. 

 

3. Tvarkomi duomenys. Informuojame, kad tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: 

3.1. Asmens tapatybės duomenis: vardas, pavardė; 

3.2. Kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresas; telefono numeris. 

 

4. Duomenų tvarkymo tikslas. Poliklinika Jūsų asmens duomenis tvarkys kolegialių 

organų: stebėtojų tarybos, gydymo tarybos ir slaugos tarybos posėdžių protokolavimo tikslais.  

 

5. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 

5.1. BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas – teisinė prievolė. 
 

6. Duomenų šaltinis: 

6.1. Duomenų subjektas. 

 

7. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti: 

7.1. Priežiūros institucijoms arba teisėsaugos įstaigoms, jei asmens duomenų reikalaujama 

pagal galiojančius teisės aktus. 

 

8. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi: 

8.1. 10 metų. 
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9. Šie terminai gali būti pratęsti, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti 

naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar 

baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali 

būti saugomi tiek, kiek reikia šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai 

tampa nebereikalingi.  

10. Informuojame, kad turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo 

duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgus į asmens duomenų 

tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti 

arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens 

duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą. Prašymai dėl duomenų subjekto 

teisių įgyvendinimo  turi būti pateikti raštu (įskaitant ir elektroniniu formatu) ir tik nustačius Jūsų 

tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus prašymo pagrįstumą. 

11. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų 

apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Poliklinikos 

duomenų apsaugos pareigūnų grupės narius. 

12. Informuojame, kad Poliklinika asmens duomenis tvarkys teisėtai, sąžiningai ir 

skaidriai, laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų ir tik nustatytais tikslais, taip pat užtikrins 

duomenų saugumą, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenims 

apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar (ir) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito 

neteisėto tvarkymo. 

13. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. 

Detalesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą poliklinikoje galima rasti interneto 

svetainėje www.prsp.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“. 

14. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 

1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Poliklinika neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba 

neįgyvendina Jūsų teisių. 

_____________ 

 

 


