
PRIVATUMO PRANEŠIMAS APIE TELEFONINIŲ POKALBIŲ ĮRAŠUS 
Vertiname Jūsų asmens duomenų apsaugą ir pateikiame informaciją, kaip UAB „SK Impeks Medicinos 
diagnostikos centras“ (toliau – Centras arba mes) tvarko telefoninių pokalbių įrašuose užfiksuotus 
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: 

Telefoninių pokalbių įrašymas siekiant užtikrinti paslaugų kokybę. 

Asmens duomenų 
tvarkymo teisinis 
pagrindas: 

 Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.) duodamas, kai skambinate mums 
telefonu. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą, apie tai pranešdami 
mums ir baigdami telefoninį pokalbį; 

 Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. 
f) p.), pavyzdžiui, mūsų interesas užtikrinti paslaugų kokybę; 

 Specialių kategorijų asmens duomenys (apie Jūsų sveikatą), kuriuos 
pateikiate telefoninio pokalbio metu, tvarkomi remiantis Jūsų aiškiu 
sutikimu  (BDAR 9 str. 2 d. a) p.). 

Kokius asmens 
duomenis mes 
tvarkome? 

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, 
nepilnamečio paciento ar asmens, kuriam nustatyta globa (rūpyba) atstovo 
duomenys, pokalbio turinys, tame tarpe ir duomenys apie sveikatą, 
darbuotojų duomenys. 

Kiek laiko 
tvarkome Jūsų 
asmens duomenis? 

Telefoninio pokalbio įrašas saugomas 1  metus nuo jo padarymo dienos. 

Iš kur gauname 
Jūsų asmens 
duomenis? 

 Tiesiogiai iš Jūsų; 
 Iš kitų asmenų, tokių kaip Jūsų artimieji, paslaugas Jums užsakę 

asmenys, kurie telefoninio pokalbio metu pateikia Jūsų duomenis.  

Kam teikiame Jūsų 
asmens duomenis? 

Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams, kurie padeda 
mums tvarkyti elektroninę informaciją.   

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. 

 


