
PRANEŠIMAS APIE DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMĄ  
Vertiname Jūsų asmens duomenų apsaugą ir pateikiame informaciją, kaip UAB „SK Impeks 
Medicinos diagnostikos centras“ (toliau – Centras arba mes) įgyvendina duomenų subjektų (toliau – 
Duomenų subjektas arba Jūs) teises.  
Jūsų asmens 
duomenų 
valdytojas:  
 

UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“, juridinio asmens kodas 
111508848, adresas V. Grybo g. 32, LT-10318 Vilnius, Lietuva, el. paštas 
info@medcentras.lt, tel. +370 5 247 6385. 
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. paštas dap@medcentras.lt, tel. 
+370 5 247 6385, adresas V. Grybo g. 32, LT-10318 Vilnius, Lietuva.  

Kokias Duomenų 
subjekto teises 
turite?  

Jūs turite teisę (1) gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, (2) susipažinti su 
savo duomenimis, (3) reikalauti ištaisyti ar papildyti neišsamius duomenis, (4) 
reikalauti ištrinti duomenis, (5) apriboti duomenų tvarkymą, (6) nesutikti, kad 
duomenys būtų tvarkomi, (7) į duomenų perkeliamumą, (8) pateikti skundą 
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos 
www.vdai.lrv.lt).  

Kaip pateikti 
prašymą dėl 
Duomenų subjekto 
teisių 
įgyvendinimo? 

Prašymus galite teikti el. paštu dap@medcentras.lt. Teikiant prašymą 
rekomenduojame užpildyti mūsų paruoštą prašymo formą. Tai mums padės 
geriau suprasti Jūsų prašymo turinį. Gavę prašymą, mes galime paprašyti 
patvirtinti Jūsų tapatybę, ar, atsižvelgiant į prašymo specifiką, atvykti pas mus 
(jei teikiate prašymą el. paštu).   

Ar galime atsisakyti 
įgyvendinti Jūsų 
teises? 

Galime atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises (išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens 
duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai asmens duomenys 
tvarkomi Jūsų sutikimu), kai: 

 Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos; 
 Įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės 

ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip 
pat Duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

Kaip atsisakyti 
tiesioginės 
rinkodaros 
pranešimų? 

Tiesioginės rinkodaros pranešimų galite atsisakyti parašę el. laišką adresu 
dap@medcentras.lt ar kitu Jums pateiktoje žinutėje nurodytu būdu 
(pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).  

Per kiek laiko 
pateiksime Jums 
atsakymą? 

Atsakymą Jums  pateiksime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos. 
Mes galime patenkinti Jūsų prašymą arba informuoti, kodėl atsisakome jį 
tenkinti.  
Prireikus, atsakymo terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant 
į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo 
gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą. Dėl termino 
pratęsimo Jūs galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.  

Mūsų privatumo 
politika: 

Daugiau informacijos apie mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą 
sužinosite mūsų Privatumo politikoje. 

 
 

 

 

 


