
PRIVATUMO PRANEŠIMAS PACIENTAMS 
Vertiname Jūsų asmens duomenų apsaugą ir pateikiame informaciją, kaip UAB „SK Impeks Medicinos 
diagnostikos centras“ (toliau – Centras arba mes) tvarko pacientų (toliau – Jūs arba Pacientas) 
asmens duomenis.  
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.  

Asmens duomenų 
tvarkymo tikslas: 

 Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir apskaita; 
 Registracija paslaugoms, priminimas apie paslaugas; 
 Telefoninių pokalbių įrašymas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę; 
 Santykių su savanoriško sveikatos ir gyvybės draudimo bendrovėmis 

palaikymas; 
 Finansinės operacijos ir buhalterinė apskaita, mokėjimų, įsiskolinimų 

valdymas; 
 Pacientų skundų nagrinėjimas.  

Asmens duomenų 
tvarkymo teisinis 
pagrindas: 

 Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.), pavyzdžiui, kai pildote formas, 
skambinate telefonu ar pan. Jūs bet kada galite apsigalvoti ir atšaukti 
savo duotą sutikimą, apie tai pranešdami mums; 

 Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.), pavyzdžiui, 
kai kreipiatės dėl sveikatos priežiūros paslaugų. Jums nepateikus 
reikiamos informacijos, mes negalėsime teikti visų ar dalies paslaugų; 

 Teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.), pavyzdžiui, 
sveikatos priežiūros įstaigų, pacientų teisių, žalos atlyginimo pacientams 
įstatymuose mums numatytos pareigos, mokestinių įstatymų 
reikalavimai; 

 Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. 
f) p.), pavyzdžiui, mūsų interesas užtikrinti asmenų, kurie lankosi mūsų 
patalpose, saugumą, paslaugų kokybę, veiklos organizavimą, prašymų 
administravimą; 

 Specialių kategorijų asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų aiškiu 
sutikimu (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) ir kitais tvarkymo pagrindais, 
numatytais BDAR 2 d. b), c), g), h) p., pavyzdžiui, teikdami sveikatos 
priežiūros paslaugas mes tvarkome būtinus ir reikalingus duomenis apie 
Jūsų sveikatą. 

Kokius asmens 
duomenis mes 
tvarkome? 

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, paciento identifikacinis Nr., 
adresas, tel. numeris, el. paštas, profesija, išsilavinimas, šeiminė padėtis, 
globėjo (rūpintojo) duomenys, tautybė / pilietybė, nuolatinio gyventojo 
statusas, duomenys apie sveikatą, sveikatos priežiūrą, sveikatos priežiūros 
paslaugų naudojimą, gydymą, tyrimus, mokamas ir nemokamas paslaugas, 
registracijas, vizitus, draustumą, prisijungimų duomenys, pokalbio turinys, 
naudojimasis draudimo, lizingo paslaugomis, ginčų (pretenzijų) informacija, 
kita pacientų informacija.  

Kiek laiko 
tvarkome Jūsų 
asmens duomenis? 

Duomenys saugomi pagal vidines procedūras, o kai jos nenustato termino:  
 Paslaugų teikimo laikotarpiu ir 10 metų po paslaugų teikimo pabaigos; 
 Pagal sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, pacientų teises, finansines 

operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, 
Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintą Bendrųjų dokumentų 
saugojimo terminų rodyklę; 

 Neteisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpiu ir 3 metus po tokio 
nagrinėjimo pabaigos; teisminių ginčų dokumentai saugomi ginčo 
nagrinėjimo laikotarpiu ir 10 metų po galutinio sprendimo įsiteisėjimo. 



Iš kur gauname 
Jūsų asmens 
duomenis? 

 Tiesiogiai iš Jūsų; 
 Iš kitų asmenų, pavyzdžiui, Jūsų artimųjų, paslaugas Jums užsakiusių 

asmenų, kitų gydymo įstaigų, viešų registrų ir informacinių sistemų; 
 Surenkame Jums naudojantis paslaugomis (pavyzdžiui, tyrimų 

rezultatai), Jums kontaktuojant su mumis ar lankantis pas mus 
(pavyzdžiui, telefoninių pokalbių įrašai). 

Kam teikiame Jūsų 
asmens duomenis? 

Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams ir partneriams, 
kurie padeda mums teikti sveikatos priežiūros paslaugas, tvarkyti elektroninę 
informaciją, buhalterinę apskaitą, saugoti duomenis, valdyti mokėjimus. 
Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami valstybės, vietos savivaldos 
institucijoms, įstaigoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms 
institucijoms.  

Jūsų teisės: 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) 
Šias  teises įgyvendinti galite kreipdamiesi mūsų kontaktais. 

Mūsų privatumo 
politika: 

Daugiau informacijos apie mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą 
sužinosite mūsų Privatumo politikoje arba kreipdamiesi į mus. 

 


