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MOSEDZIO PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRO
ASMENS DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

I

SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MosddZio pirminds sveikatos prieZiuros centro asmens duomenq tvarkymo taisykles (toliauTaisykles) reguliuoja fiziniq asmenq (toliau
Duomenq subjektas) asmens duomenq tvarkymo tikslus, nustato
Duomenq subjekto teisiq igyvendinimo tvark4, itvirtina organizacines ir technines duomenq apsaugos priemones,
reguliuoja asmens duomenq tvarkytojo pasitelkimo atvejus, itvirtina MosedZio pirmines sveikatos prieZilros centro
registravimo asmens duomenq valdytojq tvark4.
Sios Taisykles parengtos remiantis:
2.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos lstatymu (toliau ADTA|);
2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymu;
2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos prieZiiiros istaigq istatymu;
2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr, 228 ,,Del duomenq teikimo
duomenq subjektui atlyginimo tvarkos ir duomenq surinkimo ir registruotq duomenq valdyojq atlyginimo tvarkos

2.

-

patvirtinimo";

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. vasario 20 d. nutarimu,,D6l asmens duomenq valdytojq
valstybes registro reorganizavimo, registro nuostatq ir asmens duomenq valdytojq prane5imo apie duomenq
tvarkym4 automatiniu bfldu tvarkos patvirtinimo";
2.6. Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m, lapkridio l2 d. lsakymu Nr.
I T-71(1.12) ,,Del Bendrqjq reikalavimq organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo priemonems
patvirtinimo";

2.7.

kitais teises aktais, susijusiais su asmens duomenq tvarkymu ir apsauga.
Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka ADTAI vartojamas s4vokas. Taisykliq nuostatos negali plesti
ar siaurinti ADTAI taikymo srities bei prie5tarauti ADTA| nustatl4iems asmens duomenq tvarkymo reikalavimams ir

3.

kitiems asmens duomenq tvarkym4 reglamentuojantiems teises aktams.

4.

Sios Taisykles taikomos tvarkant Duomenq subjekto duomenis automatiniu budu, taip pat ir

neautomatiniu bUdu fvarkant asmens duomenq susistemintas rinkmenas: ambulatorines korteles, kartotekas, bylas,
s4vadus ir kita. Sios Taisykles taip pat nustato MosedZio pirmines sveikatos prieZiiiros centro darbuotojq teises,
pareigas ir atsakomybg tvarkant asmens duomenis.

5.

Siq taisykliq reikalavimai privalomi visiems MosedZio pirmines sveikatos prieZilros centro
darbuotojams (toliau - Darbuotojai), kurie tvarko istaigoje esandius asmens duomenis arba eidami savo pareigas
juos suZino. Siq taisykliq taip pat privalo laikytis duomenq tvarkytojai, kurie teikdami MosedZio pirmines
sveikatos prieZiiiros centre duomenq tvarkymo paslaugas, suZino ir tvarko asmens duomenis.
6, {staiga yra registruota Asmens duomenq valdytojq valstybes registre.

7.

Duomenq valdytojas pasitelkia duomenq tvarky.toj4 tvarkyti asmens duomenims.

il SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI
8,

Tvarkant asmeny duomenis laikomasi asmens duomenq tvarkymo reikalavimq:
8.1. asmens duomenys renkami apibreZtais ir teisetais tikslais ir toliau negali biiti tvarkomi tikslais,
nesuderinamais su nustatytaisiais prie5 renkant asmens duomenis;
8.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai;
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8.3. asmens duomenys turi blti tikslfis ir, jei reikia del asmens duomenq tvarkymo, nuolat atnaujinami;
netikslls ar nei5samiis duomenys turi biiti i5taisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jq tvarkym4;
8.4. asmens duomenys turi b[ti tokios apimties, kuri butina jiems rinkti ir toliau tvarlgzti;
8.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenq subjektq tapatybg buq galima nustat5rti ne
ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, ddl kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
8.6. asmens duomenys tvarkomi pagal ADTA{ ir kituose atitinkam4 veikl4 reglamentuojandiuose
istatymuose nustat5rtus ai5kius ir skaidrius asmens duomenq tvarkymo reikalavimus,
9. MosedZio pirmines sveikatos prieZiiiros centro Duomenq subjekq asmens duomenys tvarkomi vidaus
administravimo, asmens sveikatos prieZilros paslaugq teikimo bei pacientq identifikavimo tikslais. Tikslais kuriq
tvarkymui istaiga yra registruota Asmens duomenq valdytojo valstybes registre.
10. UZ Duomenq subjektq duomenq atnaujinim4 padaliniuose, kuriuose renkami ir tvarkomi Duomenq
subjekto duomenys, atsako istaigos vadovas.

III SKYRIUS
DUOMENU VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISES IR PAREIGOS
11. Duomenq valdytojas MosedZio pirmines sveikatos prieZiiiros centras, istaigos kodas 190906722.
Duomenq valdyojas nustato asmens duomenq tvarkymo tikslus ir priemones, vykdo funkcijas, numatl.tas MosedZio
pirmines sveikatos prieZifiros centro informacines sistemos nuostatuose, patvirtintuose _
Duomenq valdytojas turi Sias teises:

1.1. rengti ir priimti vidinius teises aktus, reglamentuojandius asmens duomenq tvarkym4;
11.2. paskirti uZ asmens duomenq apsaug4 atsaking4 asmen! ar padalini;
1 1.3. igalioti duomenq tvar\dojus tvarlgrti asmens duomenis;
t

12. Duomenq valdytojas turi Sias pareigas:
12.1. fitil<rinti, kad buq laikomasi ADTA|

ir kitq

teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq

tvarkym4;

12.2. igyvendinti duomenq subjekto teises ADTA[ ir Siose Taisyklese nustat]ta tvarka;
12.3. uLtik*inti asmens duomenq saugum4 igyvendinant technines b organizacines asmens duomenq
saugumo priemones;

12.4. tvarkyti duomenq tvarkymo veiklos ira5us;
12.5. vertinti poveiki duomenq apsaugai;
12.6. konsultuotis su Valstybine duomenq apsaugos inspekcija;
12.7. skirti duomenq apsaugos pareigun4;
12.8. praneSti apie duomenq saugumo paZeidim4;

13.

Duomenq valdytojas atlieka Sias funkcijas:
13.1. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duomem; tvarkymo problemas
priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenq saugumo uZtikrinimui;
13.2, teikia metoding pagalb4 darbuotojams ir duomenq tvarkytojams asmens duomenq tvarkymo

ir

tikslais;

13.3. organizuoja darbuotojq mokymus asmens duomenq teisines apsaugos klausimais;
13.4. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Duomenq valdyojo teisems ir pareigoms lgyvendinti,

\4. Duomenq tvarkyojas MosedZio pirmines

sveikatos prieZilros centras, istaigos kodas 190906722,turi
teises ir pareigas bei vykdo funkcijas, numat5rtas duomenq tvarkymo sutartyje.
15. Duomenq tvarky.tojas turi Sias teises:
15.1. teikti duomenq valdytojui pasifilymus del duomenq tvarkymo techniniq ir programiniq priemoniq

gerinimo;

15.2. tvarlgrti

16.

asmens duomenis, kiek tam yra lgaliotas duomenq valdytojo;
Duomenq tvarkytojas turi Sias pareigas:

16.1. igyvendinti tinkamas organizacines

ir technines

duomenq saugumo priemones, skirtas asmens

duomenims nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto
tvarkymo apsaugoti;
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16.2.
asmenims;

supaZindinti naujai priimtus darbuotojus su Taisyklemis;
16.3. uZtikrinti, kad prieiga prie asmens duomenq bfitq suteikta tik Taisyklese nustat5rta tvarka
lgaliotiems

16.4. uZtikrinti, kad

asmens duomenys bDtu saugomi Taisyklese nustatlrtais terminais;

16.5. kad, asmens duomenys biitq tvarkomi vadovaujantis Taisyklemis,
apsaug4 reglamentuojandiais teises aktais;

ADTA| ir kitais asmens

duomentl

16.6. saugoti asmens duomenq paslapti, neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir nesudaryti
jokiomis
s4lygq
priemonemis su ja susipaZinti nei vienam asmeniui, kuris nera igaliotas naudotis Sia informacija, tiek
jos ribq;
tiek
uZ
istaigoje,
16.7. tvarlgrti duomenq tvarkymo veiklos lra5us;
16.8. padeti duomenq valdytojui uZtikrinti jam numatlrtas prievoles;
16.9* skirti duomenq apsaugos pareigln4;
16.10. prane5ti duomenq valdytojui apie duomenq saugumo paLeidim4;

17. Duomenq tvarkytojas atlieka Sias funkcijas:
17 .1. igyvendina asmens duomenq saugumo priemones;

17.2, tvarko

asmens duomenis pagal Duomenq valdytojo nurodymus;

TV SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMO TVARKA
18.

Duomenq subjektai turi teisg:

18.1. suZinoti apie savo asmens duomenq tvarkym4;
18.2. susipaZinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
18.3. reikalauti i5taisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, i5skyrus saugojim4, savo
asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant istatymo nuostatq;

18.4. nesutikti, kad butq tvarkomi jo Asmens duomenys;
19. Duomenq subjekto teisiq igvendinimo tvarka:

19.1. MosedZio pirmines sveikatos prieZi[ros centro padaliniai, kuriuose renkami ir tvarkomi Duomenq
subjekto duomenys, privalo sudaryti s4lygas Duomenq subjektui igyvendinti pirmiau nurodytas Duomenq subjekto
teises, i5skyrus istatymq nustatytus atvejus, kai reikia uZtikrinti valstybes saugum4 ar gynyb4, vie5qj4 tvark4,
nusikalstamq veiklq prevencij4, tyrim4, nustatym4 ar baldLiamqji persekiojim4, svarbius valstybes ekonominius ar
finansinius interesus, tarnybines ar profesines etikos paZeidimq prevencij4, tyrim4 ir nustatym4, Duomenq subjekto ar

kitu asmenq teisiq ir laisviq apsaug4;
19.2. sudaryti s4lygas Duomenq subjektui igyvendinti aukSdiau
nurodytas Duomenq
subjekto teises, i5skyrus lstatymq nustatSrtus atvejus, kai reikia uZtikrinti valstybes saugum? ar gynyb4, vie5qj4 tvark4,
nusikalstamq veikq prevencij4, tyrim4, nustatym4 ar baudLiam4ji persekioji persekiojim4, svarbius valstybes
ekonominius ar finansinius interesus, tarnybines ar profesines etikos paZeidimq prevencij4, tyrim4 ir nustatym4,
Duomenq subjekto ar kitq asmenq teisiq ir laisviq apsaugA.
19.3. suteikti duomenq subjektui, kurio Asmens duomenis renka
informacij4 (iSskyrus atvejus, kai Duomenq subjektas toki4 informacij4 jau turi):
19.3.1. savo pavadinim4, juridinio asmens kod4 ir buveing;
19.3.2. kokiais tikslais tvarkomi Duomenq subjekto Asmens duomenys;
19.3.3. kit4 papildom4 informacij4 ftam ir kokiais tikslais teikiami Duomenq subjekto
19.3.4. Asmens duomenys, kokius savo Asmens duomenis Duomenq subjektas privalo pateikti ir kokios
yra duomenq nepateikimo pasekmes, apie Duomenq subjekto teisg susipaZinti su savo Asmens duomenimis ir teisg
reikalauti i5taisyi neteisingus, nei5samius, netikslius savo Asmens duomenis), kiek jos reikia, kad botq uZtikrintas
teisingas Duomenq tvarkymas nepaLeidLiant Duomenq subjekto teisiq;
19,3.5, Duomenq subjekto gyvenamosios vietos adresu ra5tu (siundiant registruotu pa5tu) informuoti
Duomenq subjekt4 apie Asmens duomenq gavim4, pradedant tvarkyi Asmens duomenis, taip pat informuoti
Duomenq subjekt4 apie ketinamus teikti duomenis tretiesiems asmenims ne veliau kaip iki to momento, kai duomenys
teikiami pirm4 kart4, i5skyrus atvejus, kai istatymai ar kiti teises aktai apibrbLia tokiq duomenq rinkimo ir teikimo
tvark1bei duomenq gavejus. Abiem atvejais istaiga suteikia 5i4 informacij4 (i5skyrus atvejus, kai Duomenq subjektas
toki4 informacij4 jau turi).
19.3.6.
uZtikrinti, kad visa reikalinga informacija subjektui bttq pateikiama ai5kiai ir
suprantamai,

20.

Pacientui nuo

l6 metq sveikatos prieZilros

paslaugos teikiamos

tik

su

jo sutikimu,

iSskyrus b[tinosios

4

medicinos pagalbos paslaugq teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios i5reik5ti pats. Nepilnamediam pacientui
iki l6 metq sveikatos prieLiirateikiama tik su jo atstovq sutikimu, i5skyrus bfltinosios medicinos pagalbos paslaugrl
teikimo atvejus. Sveikatos prieZifiros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus,

kurie labiausiai atitiktq nepilnamedio interesus, atsiZvelgdami pirmiausia ! nepilnamedio, taip pat !jo atstovq vali4.
Jeigu yra nesutarimq tarp paciento iki 16 metq ir jo atstovq, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojq
konsiliumas, atsiZvelgdamas i nepilnamedio interesus. Nepilnametis pacientas iki l6 metq, kuris, gydytojo pagrista
nuomone, i5reik5ta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos bUklg, turi teisg savarankiSkai
kreiptis ir sprgsti del jam reikiamq sveikatos prieZilros paslaugq teikimo, i5skyrus lstatymq nustatltus awejus,
21. Duomenq subjektas, pateikgs pirmines sveikatos prieZifiros centrui asmens tapatybg patvirtinanti
dokument4 arba teises aktq nusta$rta tvarka ar elektroniniq ry5iq priemonemis, kurios leidLiatinkamai identifikuoti
asmeni, patvirtings savo asmens tapatybE, turi teisg gauti informacij4, i5 kokiq Saltiniq ir kokie jo Asmens duomenys
surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenq gavejams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.
22. Gavgs paklausim4 i5 Duomenq subjekto del jo Asmens duomenq tvarkymo, istaigos vadovas arba jo
lgaliotas
asmuo, atsako Duomenq subjektui, ar su juo susijg Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia jam pra$omus
duomenis ne veliau kaip per 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq nuo Duomenq subjekto kreipimosi dienos. Duomenq
subjekto pra5ymu duomenis istaiga pateikia ra5tu, fstaiga duomenis Duomenq subjektui teikia neatlygintinai kart4 per
kalendorinius metus, Teikdama duomenis atlygintinai, pirmines sveikatos prieZitros centras vadovaujasi Vyriausybes
nustaqrta duomenq teikimo atlyginimo tvarka.
ZJ.
Gavusi Duomenq subjekto kreipim4si del jo Asmens duomenq
neteisingumo,
nei5samumo, netikslumo, istaiga nedelsdama neatlygintinai patikrina Asmens duomenis ir Duomenq subjekto
raSy'tiniu pra5ymu, pateiktu asmeni5kai, paltu ar elektroniniq rySiq priemonemis (toliau - Ra5ytinis pra5ymas),
patikrinusi/isitikinusi Duomenq subjekto tapatybg ir Asmens duomenis patvirtinandiq dokumentq (toliau - asmens
dokumentai) atitikty'atitiklimi teises aktq reikalavimams, nedelsdama iStaiso neteisingus, nei5samius, netikslius
Asmens duomenis arba sustabdo tokiq Duomenq tvarkymo veiksmus, iSskyrus saugojim4; taip pat, gavusi Duomenq
subjekto kreipim4si del jo Duomenq tvarkymo neteisetumo, nes4Ziningumo, lstaiga nedelsdama neatlygintinai
patikrina Duomenq tvarkymo teisetum4, nes4Ziningum4 ir, gavusi Ra5ytini praSym4, patikrinusi/isitikinusi asmens
dokumentq atitikti/atitiktimi teises aktq reikalavimams, nedelsdama sunaikina neteisetai ir nes4Ziningai sukauptus
Asmens duomenis ar sustabdo tokiq Duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus saugojim4. Abiem Duomenq subjekto
kreipimosi atvejais, istaiga nedelsdama prane5a Duomenq subjektui apie jo Ra5ytiniu pra5ymu atlikt4 ar neatlikt4
Asmens duomenq i5taisymq, sunaikinim4 ar Duomenq tvarkymo veiksmq sustabdym4.
24. Duomenq subjekto Ra5ytiniu pra5ymu sustabdZiusi jo Duomenq tvarkymo veiksmus, istaiga Asmens
duomenis, kuriq tvarkymo veiksmai sustabdyi, saugo juos tol, kol bus i5taisyti ar sunaikinti (Duomenq subjekto
pra5ymu arba pasibaigus duomenq saugojimo terminui). Kitus tvarkymo veiksmus istaiga atlieka tik:
24,1. turedama tiksl4 irodyti
aplinkybes, del kuriq duomenq tvarkymo veiksmai buvo
sustabdyti;

24.2. jei Duomenq subjektas duoda sutikim4 toliau tvarkyli

savo Asmens duomenis;
jei reikia apsaugoti trediqiq asmenq teises ir teisetus interesus,
25,lstaiga, kuri tvarko Asmens duomenis, privalo nedelsdamas informuoti duomenq gavejus apie Duomenq
subjekto praSymu iStaisytus ar sunaikintus Asmens duomenis, sustabdytus Duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus
atvejus, kai pateikti toki4 informacij4 bltq neimanoma arba pernelyg sunku (del didelio Duomenq subjektq skaidiaus,
duomenq laikotarpio, nepagristai dideliq s4naudq), Tokiu atveju turi buti nedelsiant prane5ama Valstybinei duomenq
24.3

.

apsaugos inspekcijai.

26.

Duomenq subjekto teise

nesutikti,

kad bUtq tvarkomi jo Asmens duomenys

igyvendinama tuo atveju, kai Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis ADTAf 5 straipsnio I dalies 5 ir (ar) 6
punktais; 5i teise yra igyvendinama prie5 atliekant Duomenq tvarkymo veiksmus: istaiga, per 3 darbo dienas nuo
Asmens duomenq gavimo ar ketinimo juos teikti tretiesiems asmenims, be minetame
punkte nurodytos informacijos, kartu informuoja Duomenq subjektq ir apie jo teisg iSreikSti savo nesutikim4 per 3
darbo dienas nuo Duomenq valdytojo atsiqsto ra5to gavimo dienos. Duomenq subjektas, igyvendindamas savo teisg
nesutikti, kad btitq tvarkomi jo Asmens duomenys, pateikia (asmeni5kai, pa5tu ar elektroniniq rySiq priemonemis)
istaigai ra5ytini prane5im4 apie nesutikim4 del jo Asmens duomenq tvarkymo. Jeigu Duomenq subjekto nesutikimas
yra teisi5kai pagristas, istaiga nedelsdama neatlygintinai nutraukia Duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus istatymq
nustat5rtus atvejus,
informuoja duomenq gavejus. Duomenq subjekto praSymu istaiga prane5a Duomenq
subjektui apie jo Duomenq tvarkymo
veiksmq nutraukim4 ar atsisakym4 nutraukti Duomenq tvarkymo veiksmus. {staiga, per Siame punkte nurody4
termin4 negavusi Duomenq subjekto ra5ytinio prane5imo apie nesutikim4 del jo Duomenq tvarkymo, atlieka jq

ir

tvarkymo veiksmus teises aktq nustatl.ta tvarka,
)'7
Duomcnq subjektas savo teises gali igyvendinti per atstov4 (atstov4 pagal istatym 4 arba atstov4 pagal
pavedim4). Atstovai pagal pavedim4, veikdami Duomenq subjekto vardu, privalo istaigai pateikti atstovavim4
patvirtinant! dokument4. Sis atstovavimas iforminamas notarine tvarka arba Duomenq subjektas apie savo pasirinkt4
atstov4 pasira5ytinai gali nurodyi savo medicinos dokumentuose.

V SKYRIUS
ORGANIZACINES IR TECHNINES ASMENS DUOMENU APSAUGOS PRIEMONES
28.MosedZio pirmines sveikatos prieZiDros centras organizacines ir technines duomenq saugumo
priemones turi uZtikrinti trediqji automatiniu bildu tvarkomu asmens duomenq saugumo lygi.
29. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo,

nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo turi

b[ti

taikomos tokios infrastruktiirines, administracines ir

telekomun ikacines (elektron ines) priemones :
29.1. MosedZio pirmines sveikatos prieZifiros centre isakymu paskiriamas duomenq valdymo igaliotinis
informacines sistemos administratorius;

ir

29.2.tinkamas technines irangos i5destymas ir prieZiiira, informaciniq sistemq prieZiiira, tinklo valdymas,
naudojimosi internetu saugumo uZtikrinimas ir kitos informaciniq technologijq priemoniq. UZ priemoniq
igyvendinim4 ir prieZi[r4 atsako
3O.Duomenq valdytojas ir duomenq tvarkytojai privalo uZtikrinti Bendruosiuose reikalavimuose
organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo priemonems, patvirtintuose VDA{ direktoriaus 2008 m.
lapkridio 12 d. isakymu Nr. IT-12 (1.12), ir Asmens duomenq, tvarkomq sveikatos prieZifiros lstaigose, saugumo
uZtikrinimo gairese numatltas saugumo priemones.

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENV TVARKYTOJO PASITELKIMAS
31.Tais atvejais, kai MosedZio pirmines sveikatos prieZiiiros centras igalioja Duomenq tvarlgrtoj4 atlikti
asmens duomenq tvarkymo veiksmus, tarp istaigos ir Duomenq tvarlgrtojo turi bUti sudaroma ra5ytine asmens
duomenq tvarkymo sutartis.
32. Sprendim4 perduoti Duomenq subjekto duomenq tvarkym4 asmens duomenq tvar\rtojui atitinkamo
MosedZio pirmines sveikatos prieZiiiros centro padalinio teikimu priima fstaigos vadovas .
33.Teikim4 pasitelkti Duomenq tvarlgrtoj4 vykdZiusio MosedZio pirmines sveikatos prieZilros centro
padalinio atstovas privalo parinkti toki Duomenq tvarkyoj4, kuris garantuotq reikiamas technines ir organizacines
duomenq apsaugos priemones ir uZtikrintq, kad tokiq priemoniq bUtq laikomasi.
34.MosedZio pirmines sveikatos prieZiiiros centras, sutartyje igaliodamas Duomenq tvarlgrtoj4 tvarlgrti
asmens duomenis, nurodo, kokius asmens duomenq tvarkymo veiksmus privalo atlikti duomenq tvarkytojas duomenq
valdytojo vardu. Duomenq tvarlqtojai, kurie tvarko Duomenq subjekto duomenis, turi lailgdis konfidencialumo
principo ir laikyi paslaptyje bet koki4 su Duomenq subjekto duomenimis susijusi4 informacij4, su kuriajie susipaZino
vykdydami duomenq tvarkymo sutarti, nebent tokia informacija butq vie5a pagal galiojandiq istatymq ir kitq teises
aktq nuostatas.

VII SKYRIUS
SPI REGISTRAVIMAS ASMENS DUOMENV VALDYTOJU

35. Kai MosddZio pirmines sveikatos prieZilros centras automatiniu btidu ketina tvarkyti naujus asmens
duomenis nauju tikslu, istaigos vadovo isakymu paskirtas Darbuotojas teises aktu nustatl.ta tvarka pateikia
Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai prane5im4 del duomenq tvarkymo arba prane5im4 del iSankstines patikros.
36. Prane5im4 del duomenq tvarkymo arba prane5im4 del i5ankstines patikros pateikgs MosedZio pirminds
sveikatos prieZiiiros centro darbuotojas yra atsakingas uZ papildomos informacijos Valstybinei duomenq apsaugos
inspekcijai pateikim4 ir kitq reikalingq veiksmq atlikim4, siekiant, kad lstaiga butq iregistruota asmens duomenq
valdy.toju asmens duomenq

valdlojq

valstybes registre.

VUI SKYRIUS
ASMENS DUOMENV SAUGUMO PAZEIDIMU VALDYMO IR REAGAVIMO J
SIUOS PAZEIDIMUS TVARKA
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37. Duomenq valdytojo ar duomenq tvarkytojo darbuotojai, turintys prieigos prie asmens duomenq teisg,
pastebejg duomenq saugumo paZeidimus (veiksmus ar neveikim4, galindius sukelti ar sukeliandius gresmg asmens
duomenq saugumui), turi informuoti duomenq valdytojo vadov4 ar paskirt4 atsaking4 asmeni,
38. ivertinus duomenq apsaugos paZeidimo rizikos veiksnius, paZeidimo poveikio laipsni, Lal4 ir
padarinius, kiekvienu konkrediu atveju MosedZio pirmines asmens sveikatos prieZilros centro vadovas priima
sprendimus del priemoniq, reikiamq duomenq apsaugos paZeidimui irjo padariniams pa5alinti,

IX SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS
39.

Duomenq teikimas tretiesiems asmenims:
39.1. neigaliotq trediqjq asmenq elektroninius ar kitokia forma (i5skyrus telefonu) pateiktus pra5ymus
suteikti jiems informacij4 apie Duomenq subjektus turi b[ti atsakoma tik jeigu Ra5ytiniame pra5yme yra nurodytas
Duomenq subjekto duomenq naudojimo tikslas, tinkamas teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir pra5omq pateikti
Duomenq subjektq duomenq apimtis. Informacija (asmens duomenys) apie pacient4 telefonu neteikiama.
39.2. Vienkartinio duomenq teikimo atveju MosedZio pirmines sveikatos prieZilros centre, teikdama
asmens duomenis pagal duomenq gavejo ra5ytini praBym4, prioritet4 teikia duomenq teikimui elektroniniq ry5iq
priemonemis.
40. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija (asmens duomenys) gali bilti suteikta tik
tarnybiniais tikslais, neturint ra5ti5ko paciento sutikimo:
40.1. sveikatos prieZilros istaigoms, kuriose yra./buvo gydomas, slaugomas pacientas Duomenq subjektas)
arba atliekama jo sveikatos ekspertize;
40.2. teismui, prokuratiirai, ikiteisminio tyrimo istaigoms, savivaldybiq vaiko teisiq apsaugos skyriams bei
kitoms institucijoms, kurioms toki teisini pagrind4 suteikia Lietuvos Respublikos istatymai;

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Darbuotojai,kurieyraigaliotiasmensduomenisarbaeidamisavopareigasjuossuZino,privalolaikytis
Siq Taisykliq, pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimq,
itvirtinq ADTAI ir Siose Taisyklese. Darbuotojai paZeidg Taisykles ir (ar) ADTA{ atsako teis6s aktq nustatlta tvarka,
42- Pa*irtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supaZindinami pasira5ytinai. Priemus nauj4 darbuotoj4, jis
su Taisyklemis privalo biiti supaZindintas pirmqj4 jo darbo dien4.
43. SPI uZtikrina darbuotojq, kuriems suteikta teise tvarkyti asmens duomenis, mokymus,
44. Taisyklds nuo 2018 m. geguZes 25 d. praddjus taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglament4 (ES)
20161679 turi b[ti perZilrimos ir tikslinamos pagal Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas ir atitinkamai pasikeitusiq
kitq asmens duomenq tvarkym4 reglamentuojandius teises aktq nuostatas.
45. UlTaisykliq nuostatq laikymosi prieZiiir4 irjose reglamentuotq nuostatq vykdymo kontrolg atsakingas
MosedZio pirmin6s sveikatos prieZiiiros centro vadovo isakymu paskirtas SPi duomenq valdymo igaliotinis, kuris,
ivertings Taisykliq taikymo praktik4, esant poreikiui, inicijuoja Taisykliq atnaujinim4,
46. Sias Taisykles paZeidg asmenys atsako Lietuvos Respublikos teises aktu nustat5rta tvarka.

