
PRIVATUMO PRANEŠIMAS PARTNERIAMS 
Vertiname asmens duomenų apsaugą ir pateikiame informaciją, kaip UAB „SK Impeks Medicinos 
diagnostikos centras“ (toliau – Centras arba mes) tvarko partnerių darbuotojų ir kitų atstovų (toliau – 
Duomenų subjektai) asmens duomenis. Prieš perduodant Duomenų subjektų asmens duomenis, 
partneris įsipareigoja juos informuoti apie mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir mūsų taikomas 
asmens duomenų tvarkymo sąlygas.  
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 tikslai: 

 Mūsų veiklai reikalingų susitarimų sudarymas, vykdymas, kitas vidaus 
administravimas; 

 Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, mokėjimų, 
įsiskolinimų valdymas, mokestinių prievolių vykdymas; 

 Ginčų nagrinėjimas teismine ir neteismine tvarka. 
Asmens duomenų 
tvarkymo teisinis 
pagrindas: 

 Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.). Nepateikus 
prašomų duomenų mes negalėsime sudaryti sutarties ar vykdyti 
bendradarbiavimo; 

 Teisėti mūsų ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.), 
pavyzdžiui, tinkamas mūsų veiklos organizavimas, paslaugų kokybės 
užtikrinimas, asmenų saugumo užtikrinimas; 

 Teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.), pavyzdžiui, 
prievolių, nustatytų mokesčių teisės, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą 
reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

Kokius asmens 
duomenis mes 
tvarkome? 

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (jei privaloma), PVM mokėtojo 
kodas, el. paštas, tel. numeris, adresas, pareigos, atstovaujamas asmuo ir 
ryšys su juo, atsisk. sąsk. Nr., kredito įstaiga, mokėjimų, skolų, mokesčių 
informacija, bendradarbiavimui reikalingi duomenys ir rezultatai, su ginču / 
pretenzija susijusi informacija ar dokumentai. 

Kiek laiko 
tvarkome Duomenų 
subjektų asmens 
duomenis? 

Duomenys saugomi pagal vidines duomenų, informacijos, dokumentų 
saugojimo procedūras, o kai jos nenustato termino:  
 Susitarimo galiojimo / santykių palaikymo laikotarpį ir 5 metus po 

susitarimo / santykių pasibaigimo; 
 Pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius 

teisės aktus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintą Bendrųjų 
dokumentų saugojimo terminų rodyklę; 

 Ginčo nagrinėjimo neteismine tvarka 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 
Duomenų subjektų 
asmens duomenis? 

Tiesiogiai iš Duomenų subjekto arba iš Duomenų subjekto darbdavio 
(atstovaujamo asmens), kai jie teikia Duomenų subjektų asmens duomenis 
sudarant sutartį, mums bendradarbiaujant ar panašiose situacijose.  

Kam teikiame 
Duomenų subjektų 
asmens duomenis? 

Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams ir partneriams, 
kurie padeda tvarkyti elektroninę informaciją, buhalterinę apskaitą, saugoti 
dokumentus, teikia mums veiklos konsultacijas, padeda valdyti mokėjimus. 
Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami valstybės, vietos savivaldos 
institucijoms, įstaigoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms 
institucijoms.  

Duomenų subjektų 
teisės: 

Duomenų subjektas turi 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 galima kreipiantis mūsų kontaktais. 

Mūsų privatumo 
politika: 

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

 
 
 
 
 
 


