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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PANDEMIJOS 

LAIKOTARPIU 

Siekdami užtikrinti tvarkomų Jūsų asmens duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – BDAR), 13 ir 14 straipsnius 

informuojame, kad jūsų asmens duomenų valdytojas – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, Vaidilutės g. 

69, Vilnius, tel. (8 5) 247 7544, el. paštas info@reabilitacija.lt . VšĮ Valakupių reabilitacijos centro 

asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@reabilitacija.lt .  

Asmens duomenų tvarkymo tikslai - vykdyti prevencinius veiksmus COVID-19 infekcijos 

plitimui, esant COVID-19 užsikrėtimų įstaigoje atsekti kontaktavusius asmenys.  

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas VšĮ Valakupių reabilitacijos centro paslaugų 

teikimo atnaujinimo plano pandemijos laikotarpiu, kuris parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 

m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo 

reikalavimų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-1018 „Dėl planinių 

stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 

Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos 

Respublikos teritorijoje“ ir 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. VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 

turi užtikrinti prevencinių priemonių taikymą COVID-19 įgyvendinimą įstaigoje, siekiant užkirsti kelią 

susirgimų plitimui šalyje.  

Jūsų pateikti duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, nuolatinė gyvenamoji  vieta,  

sveikatos būklė) tvarkomi siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomų užduočių atlikimą, vykdant 

viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 

straipsnio 1 dalies e punktas). Jums atsisakius pateikti prašomus asmens duomenis, negalėsite gauti 
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ambulatorinės, stacionarinės reabilitacijos ar kitų įstaigoje teikiamų paslaugų bei lankyti mūsų centre 

esančius pacientus. Darbuotojas atsisakęs pateikti prašomus asmens duomenis atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

Jūsų asmens duomenų gavėjų kategorijos: 

 VšĮ Valakupių reabilitacijos centras; 

 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 

 Kitos gydymo įstaigos.   

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas: 

 Asmens duomenys, kurie yra pildomi „Paciento epidemiologinė anketa“, 

„Darbuotojo epidemiologinė deklaracija“, „Darbuotojų, pacientų ir lankytojų registravimo žurnalas“, 

„Lankytojų epidemiologinė deklaracija“ bus prieinami tik  atsakingiems darbuotojams, kurie organizuoja 

darbo ciklą pandemijos laikotarpiu. Visi darbuotojai yra pasirašę konfidencialumo įsipareigojimus. 

  Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Įstaigos direktoriaus patvirtinta 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis bei Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento principais. 

 Asmens duomenys ir „Paciento epidemiologinė anketa“, „Darbuotojo 

epidemiologinė deklaracija“, „Darbuotojų, pacientų ir lankytojų registravimo žurnalas“, „Lankytojų 

epidemiologinė deklaracija“ saugomi VšĮ Valakupių reabilitacijos centro atsakingų darbuotojų skyrių 

patalpose. Saugojimo terminas – 21 diena nuo lankymo dienos, po to iš karto sunaikinama.  

Jūsų teisė: 

Jūs turite teisę prašyti leisti Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti 

netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą. Jūsų teisės įgyvendinamos 

remiantis BDAR reikalavimais ir asmens duomenų saugojimo politika. 

Jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su mūsų atliekamu asmens duomenų tvarkymu, buvo 

pažeistos, turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Prireikus 

šis informacinis pranešimas gali būti tikslinamas. Su informaciniu pranešimu dėl asmens duomenų 

tvarkymo ir  jo atliekamais  pakeitimais galite susipažinti mūsų įstaigos internetiniame tinklalapyje 

www.reabilitacija.lt . 

 

http://www.reabilitacija.lt/

