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ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO UAB „SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS
CENTRAS“ TAISYKLĖS
I.
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.
UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ (toliau – Centras, MDC) Asmens duomenų
tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja fizinių asmenų duomenų tvarkymą Centre,
nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus bei pagrindinius asmens duomenų tvarkymo ir
atsiskaitomybės principus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, organizacines ir technines
duomenų apsaugos priemones, asmens duomenų incidentų valdymo, poveikio duomenų apsaugai
atlikimo tvarką, nustato Centro darbuotojų ir kitų asmenų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens
duomenis.
1.2.

Taisyklės parengtos remiantis:

1.2.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau –Įstatymas);
1.2.2. Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva Nr. 95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas, BDAR);
1.2.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
1.2.4. Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymu;
1.2.5. Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
1.2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl duomenų
teikimo Duomenų subjektui atlyginimo tvarkos ir duomenų surinkimo iš registruotų duomenų valdytojų
atlyginimo tvarkos patvirtinimo“;
1.2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu „Dėl Asmens duomenų
valdytojų valstybės registro reorganizavimo, šio registro nuostatų ir Asmens duomenų valdytojų
pranešimo apie Duomenų tvarkymą automatiniu būdu tvarkos patvirtinimo“;
1.2.8. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T71(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms
patvirtinimo“;
1.2.9. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 4 d. Nr. V-769 įsakymu „Dėl
duomenų subjektų teisių įgyvendinimo elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
1.2.10. Kitais teisės aktais, susijusiais su Asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.
1.3.
Taisyklės taikomos tvarkant fizinių asmenų duomenis automatiniu būdu, taip pat ir
neautomatiniu būdu tvarkant Asmens duomenų susistemintas rinkmenas (pacientų ligos istorijas ir (arba)
kitus susijusius dokumentus, sąrašus, bylas, sąvadus ir kt.).
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1.4.
Taisyklių privalo laikytis visi Centro darbuotojai (toliau – Darbuotojai), kurie tvarko asmens
duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino ir tretieji asmenys (sutartiniu su MDC pasirašytų
sutarčių ar susitarimų pagrindu) turintys prieigą prie Centre tvarkomų asmens duomenų ar gaunantys
asmens duomenis sutartiniais pagrindais (duomenų tvarkytojai, Centro informacinių sistemų priežiūrą
vykdantys rangovai ir pan.).
1.5.

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.5.1. Duomenų valdytojas – UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“;
1.5.2. Duomenų tvarkytojas – UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ ir (arba) fizinis ar
juridinis asmuo Centro vardu sutartiniais pagrindais pagal valdytojo nurodymus tvarkantis Centro
valdomus asmens duomenis;
1.5.3. Duomenų naudotojas – duomenų valdytojo padaliniai ir (arba) darbuotojai, fiziniai ar juridiniai
asmenys, kurie turi teisę naudoti asmens duomenis numatytoms funkcijoms atlikti;
1.5.4. Duomenų subjektas – Darbuotojai, kandidatai į Darbuotojus, pacientai, kiti fiziniai asmenys
kurių asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas;
1.5.5. Priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija arba kita Lietuvos Respublikos
įsteigta institucija, atsakinga už Reglamento taikymo stebėseną.
1.5.6. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas
funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių
valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).
Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES)
2016/679 vartojamas sąvokas.
II.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
2.1.
Centre asmens duomenys tvarkomi laikantis reikalavimų, numatytų Įstatyme / Reglamente ir
poįstatyminiuose teisės aktuose bei šiose Taisyklėse numatytos tvarkos nuostatų, tiek, kiek ji
neprieštarauja teisės aktams.
2.2.
Visi asmeniniai duomenys yra konfidencialūs ir gali būti teikiami tik sutinkamai su BDAR
nuostatais ( str.6, 9, 13-15 ir kt.).
2.3.
Centro įgalioti Darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų
paslaptį. Ši pareiga galioja taip pat ir pasibaigus darbo santykiams. Tvarkyti asmens duomenis
Darbuotojai gali tik susipažinę su šiomis taisyklėmis bei pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą
(Taisyklių priedas Nr. 1).
2.4.
Centras užtikrina, kad MDC darbuotojai ir tretieji asmenys vykdydami savo funkcijas ir
tvarkydami asmens duomenis, laikytųsi šių duomenų tvarkymo principų:
2.4.1. asmens duomenys yra tvarkomi teisėtu, skaidriu ir sąžiningu būdu;
2.4.2. asmens duomenys renkami ir tvarkomi aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais,
2.4.3. tvarkomi asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokių reikia siekiant tų tikslų, dėl
kurių jie yra tvarkomi. Renkant ir tvarkant Asmens duomenis būtina laikytis tikslingumo,
proporcingumo ir duomenų kiekio mažinimo principų, nereikalauti iš pacientų, kitų asmenų pateikti tų
duomenų, kurie nėra reikalingi konkrečiam tikslui, nekaupti ir netvarkyti perteklinių duomenų;
2.4.4. asmens duomenys yra tikslūs ir esant būtinybei atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys
turi būti ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas;
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2.4.5. asmens duomenys yra saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima
nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
2.4.6. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines
priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų
tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar
sugadinimo.
2.5.
Tvarkyti asmens duomenis Centras turi teisę tik jei duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti
savo asmens duomenis arba yra kitas tvarkymo teisėtumą pagrindžiantis pagrindas.
2.6.
Asmens duomenys turi būti saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai
asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslais, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų
nustatytais atvejais turi būti išsaugoti archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių
tyrimų arba statistiniais tikslais, arba kaip nurodyta programoje INV2 „Įrašų, duomenų, informacijos,
dokumentų saugojimo laiko nustatymo procedūra“.
2.7.
Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka arba gavus duomenų subjekto sutikimą Centras gali
teikti tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.
2.8.
Už tinkamą šių Taisyklių įgyvendinimą, asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi ir
reikiamų duomenų apsaugos priemonių taikymą „atsakingi darbuotojai, nurodyti „INV4.Dokumentų
valdymas skyriaus „Atsakomybės“. (1-5 str.)
2.9.
Centras, sudarydamas rašytinę asmens duomenų tvarkymo sutartį, gali asmens duomenų
tvarkymui valdytojo vardu pasitelkti Duomenų tvarkytoją ar tvarkytojus.
2.10. Sprendimą pasitelkti Duomenų tvarkytoją ir perduoti jam Duomenų tvarkymą priima Centro
direktorius;
2.11. Pasitelkiant duomenų tvarkytoją ir perduodant jam Centro vardu tvarkyti asmens duomenis, turi
būti užtikrinama, kad pasitelkiamas Duomenų tvarkytojas įgyvendina tinkamas technines ir
organizacines priemones, užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų saugumą bei duomenų subjektų
teisių apsaugą, įskaitant bet neapsiribojant šiose Taisyklėse nurodytas duomenų saugumo užtikrinimo
priemones.
2.12. Centras, sutartimi įgaliodamas Duomenų tvarkytoją tvarkyti Asmens duomenis, nurodo, kad
Asmens duomenys būtų tvarkomi atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės
aktus, Centro nurodymus, taip pat nurodant, kokius Asmens duomenų tvarkymo veiksmus privalo atlikti
Duomenų tvarkytojas Centro vardu, Duomenų tvarkytojo įsipareigojimai Centrui, įskaitant
įsipareigojimą laikytis BDAR įtvirtintų reikalavimų, duomenų tvarkymo trukmė, pobūdis, Asmens
duomenų rūšis, duomenų subjektų kategorijos, Duomenų tvarkytojo pareiga ištrinti arba grąžinti Centrui
Asmens duomenis, jų kopijas, pabaigus Centrui teikti paslaugas.
2.13. Centras, pasitelkdamas Duomenų tvarkytoją, sutartyje turi nurodyti, kad Asmens duomenys būtų
tvarkomi atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Centro
nurodymus, taip pat nurodant, kokius Asmens duomenų tvarkymo veiksmus privalo atlikti Duomenų
tvarkytojas Centro vardu, Duomenų tvarkytojo įsipareigojimai, įskaitant, bet neapsiribojant
įsipareigojimą laikytis Reglamente įtvirtintų reikalavimų, Duomenų tvarkytojo pareiga ištrinti arba
grąžinti Centrui Asmens duomenis, jų kopijas pasibaigus ar nutraukus sutartį ir baigus teikti paslaugas.
Šios Taisyklės gali būti pridedamos kaip priedas prie sudaromos sutarties su Duomenų tvarkytoju ir
tampa neatskiriama sutarties dalimi.
2.14.

Asmens duomenys Centre tvarkomi šiais tikslais:
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2.14.1. Darbuotojų asmens duomenys – vidaus administravimo tikslu;
2.14.2. Pacientų asmens duomenys – sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir vadovavimo įstaiga tikslu
2.14.3. Pacientų asmens duomenys – tiesioginės rinkodaros tikslu;
2.14.4. Pacientų, lankytojų, darbuotojų, kitų asmenų asmens duomenys – turto saugumo ir viešosios
tvarkos užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas).
2.14.5. Kandidatų į Darbuotojus asmens duomenys – Vidaus administravimo tikslu.
2.15. Tvarkant duomenis Taisyklių 2.14.1 p. nurodytu tikslu, yra renkami ir tvarkomi šie Darbuotojų
asmens duomenys, kurie yra būtini darbo sutarties su jais sudarymo, vykdymo ir nutraukimo tikslais (šie
duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Darbuotojų):
2.15.1. vardas, pavardė;
2.15.2. asmens kodas ir gimimo data;
2.15.3. gyvenamoji vieta;
2.15.4. asmeninis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
2.15.5. banko sąskaitos numeris;
2.15.6. socialinio draudimo numeris;
2.15.7. išsilavinimas;
2.15.8. medikų licencijų Nr. ir turinys;
2.15.9. informacija apie darbuotojo pensijų fondą, kita draudimo informacija (gyvybės draudimas);
2.15.10.

automobilio valstybinis numeris;

2.15.11.

asmens dokumento numeris;

2.15.12.
duomenys apie šeimos narius, kiek tai susiję su darbinių funkcijų, interesų deklaravimo
vykdymu, mokesčių mokėjimu, renginių organizavimu.
2.16. Tvarkant duomenis Taisyklių 2.14.2 p. nurodytu tikslu, yra renkami ir tvarkomi šie pacientų
asmens duomenys, kurie yra būtini jiems suteiktų gydymo paslaugų administravimo; informacijos apie
gydymo eigą suteikimo, apmokėjimo už suteiktas paslaugas tikslais (šie duomenys yra gaunami
tiesiogiai iš pacientų, iš Valstybinės ligonių kasos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos („Sodros“), Neįgalumo ir nedarbingumo nustatymo tarnybos,
draudimo bendrovių ir kitų asmenų, o taip pat iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Užsieniečių
registro, Juridinių asmenų registro, Adresų registro, Sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių duomenų
mainų teikimo sutartis, Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro,
Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“, Vaistinių, sudariusių duomenų mainų
teikimo sutartis, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų, Vaistinių preparatų informacinės sistemos
(VAPRIS), Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos, Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų praktikos licencijų registro.
2.16.1. vardas, pavardė;
2.16.2. asmens kodas, demografiniai duomenys (gimimo data, lytis);
2.16.3. gyvenamoji vieta;
2.16.4. telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
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2.16.5. mokėjimo už suteiktas paslaugas duomenys;
2.16.6. su sveikatos būkle susijusi informacija (ligos ir gyvenimo anamnezė, sveikatos būklės pokyčiai,
vaistų naudojimas, fizinės apžiūros duomenys (organizmo būklės požymiai, kūno svoris, ūgis, kraujo
spaudimas, pulsas, temperatūra; praeityje persirgtos ligos bei operacijos, praeityje buvusios operacijos
bei skirtas gydymas bei kita medicininė anamnezė, alergijos, infekcinių ligų patikra, laboratoriniai
organizmo skysčių ir audinių tyrimai, instrumentiniai organų ir sistemų tyrimai, ligų kodai, skaitmeninių
tyrimų DICOM vaizdai ir pan.);
2.16.7. išsilavinimas, profesija, darbovietė, jei tai gali būti susiję su paciento ligomis, nedarbingumo
pažymėjimais, įvairiomis pažymomis.
2.17. Tvarkant duomenis Taisyklių 2.14.3 p. nurodytu tikslu, yra renkami ir tvarkomi šie pacientų
asmens duomenys, kurie yra būtini naujienų sveikatos klausimais ir pasiūlymų teikimo, pacientų
apklausų organizavimo tikslais (šie duomenys gaunami tiesiogiai iš pacientų):
2.17.1. vardas, pavardė;
2.17.2. gyvenamoji vietovė;
2.17.3. telefono numeris ir elektroninio pašto adresas
2.17.4. gimimo data ir amžius;
2.17.5. lytis;
2.17.6. šeimyninė padėtis.
2.18. Tvarkant duomenis Taisyklių 2.14.4 p. nurodytu tikslu, siekiant užtikrinti Darbuotojų, pacientų
bei lankytojų turto saugumą ir užtikrinti viešąją tvarką, yra renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys:
2.18.1. į vaizdo kamerų stebėjimo lauką patenkančių asmenų vaizdas (be garso) – Centro įėjimai, ir
teritorija prie jų, automobilių stovėjimo aikštelė registratūra, koridoriai, laiptinės, Centro patalpų
perimetras).
2.19. Tvarkant duomenis Taisyklių 2.14.5 p. nurodytu tikslu, yra renkami ir tvarkomi šie kandidatų į
Darbuotojus asmens duomenys, kurie yra būtini siekiant įvertinti asmenų, pretenduojančių užimti
konkrečias pareigas Centre, tinkamumą tikslu (šie duomenys gaunami tiesiogiai iš kandidatų į
Darbuotojus ir įdarbinimo agentūrų):
2.19.1. vardas, pavardė;
2.19.2. asmens kodas ir (arba) gimimo data;
2.19.3. gyvenamoji vieta;
2.19.4. asmeninis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
2.19.5. išsilavinimas ir papildomi kursai;
2.19.6. buvusios ir esamos darbovietės;
2.19.7. rekomendacijos.
2.19.8. Medicininės įrangos generuojami vaizdiniai asmens duomenys yra įrangoje ir saugomi DICOM
serveriuose arba pačioje įrangoje.
2.20. Duomenų subjektų duomenys gali būti teikiami pagal sutartis arba vienkartinius prašymus
šiems duomenų gavėjams:
2.20.1. sveikatos priežiūros įstaigoms – sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu;
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2.20.2. vaistinėms – farmacinės rūpybos paslaugų teikimo tikslu;
2.20.3. Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos – siekiant
užtikrinti medicinos pagalbos, reabilitacijos, slaugos, socialinių paslaugų ir patarnavimų, priskirtų
asmens sveikatos priežiūrai, asmens sveikatos ekspertizės paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimą
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis per teritorines ligonių kasas;
2.20.4. Higienos institutui – funkcijoms, susijusioms su Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės
sistemos tvarkymu ir Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro tvarkymu, įgyvendinti;
2.20.5. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos
ministerijos – valstybės deleguotų sveikatos priežiūros licencijavimo, sveikatos priežiūros technologijų
vertinimo funkcijų įgyvendinimo tikslu, taip pat vykdant įgaliotosios institucijos funkcijas medicinos
prietaisų atitikties vertinimo srityje ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi bei medicinos prietaisų
rinkos priežiūrą;
2.20.6. Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
teikiami sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų duomenys, būtini tiesioginėms tarnybos
funkcijoms įgyvendinti;
2.20.7. valstybės įmonei „Regitra“ – įmonės tiesioginėms funkcijoms, susijusioms su asmenų teisės
vairuoti suteikimu, vykdyti;
2.20.8. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – departamento
tiesioginėms funkcijoms, susijusioms su asmenų teisės vairuoti ir (ar) turėti leidimą ginklui suteikimu,
vykdyti;
2.20.9. kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims turintiems teisę gauti tvarkomus duomenis.
2.21. Duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl
galimo neteisėto asmens duomenų tvarkymo.
Duomenų subjektų asmens duomenys saugomi sutinkamai su „Lietuvos respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu dėl sveikatos priežiūros įstaigų dokumentų saugojimo tvarkos (2000 m.
lapkričio 9 d. Nr. 640) , ir jo pagrindu sudaryta MDC vidiniu dokumentu INV4 „Dokumentų valdymas“.
2.22.

Nustačius su asmens duomenų tvarkymu susietame dokumente klaidą, ji turi būti nedelsiant
ištaisyta, turi būti nustatyti asmenis, kuriuos ši klaida gali suklaidinti ir jiems turi būti pranešta apie
ištaisymą.
2.23.

3.1.

III.
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
Duomenų subjektas turi teisę:

3.1.1.

žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

3.1.2.

susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.1.3.

reikalauti ištaisyti netikslius duomenis;

3.1.4.
reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); dėl asmens sveikatos duomenų ši teisė
yra specialiai reglamentuojama, remiantis asmens sveikatos sritį reglamentuojančių įstatymų bei kitų
specialiųjų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka;
3.1.5.
reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą BDAR 18 straipsnyje nustatytais atvejais,
(Paaiškinimas: Reglamento 18 str. numato ir kitus apribojimus, dėl to siūlomos korekcijos)
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3.1.6.
BDAR 20 str. nurodytais atvejais gauti susijusius duomenų subjekto pateiktus asmens
duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (rtf, arba word, arba pdf,
arba dicom, arba html);
3.1.7.
Esant BDAR 21 str. nustatytoms sąlygoms, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens
duomenys ir atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis (kai duomenų tvarkymas grindžiamas
duomenų subjekto sutikimu);
3.1.8.

pateikti skundą priežiūros institucijai.

3.2.
Centras, privalo sudaryti sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti Taisyklėse nurodytas Duomenų
subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą,
viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius
valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją,
tyrimą ir nustatymą, Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
3.3.
Duomenų subjektai, norėdami įgyvendinti savo teises, privalo kreiptis į Centrą tiesiogiai el. paštu
adresu kokybe@medcentras.lt.
3.4.
Teisė susipažinti su savo duomenų tvarkymu. Duomenų subjektas, norėdamas susipažinti su
Centre tvarkomais jo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie
jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo
teikti bent per paskutinius 3 metus, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jų Asmens duomenys, kopiją
(medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas įstatymo nustatyta tvarka, jeigu juose
esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei), privalo kreiptis į nurodytą
padalinį/darbuotoją tiesiogiai ir pateikti asmens tapatybės dokumentą arba pateikti prašymą elektroniniu
būdu, leidžiančiu identifikuoti asmenį.
3.5.

Prašymas turi būti rašytinis ir parengtas sutinkamai su šių „Taisyklių“ prieduose pateikta forma.

3.6.

Prašymas gali būti įteiktas asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis.

3.7.
Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodyta duomenų
subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, o jei asmuo kodo neturi (jis nežinomas) – gimimo data ar kiti
požymiai, leidžiantys identifikuoti tą asmenį, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, informacija
apie tai, kokią teisę ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu
būdu pageidaujama gauti atsakymą.
3.8.

Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę

3.8.1. kai prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į MDC pateikiamas galiojantis asmens tapatybę
patvirtinantis dokumentas;
3.8.2. kai prašymas siunčiamas paštu – pridedant notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.8.3. kai prašymas teikiamas elektroniniais ryšiais – pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.
3.9.

Duomenų subjektas savo teises įgyvendina pats arba per atstovą.

3.9.1. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į MDC kreipiasi duomenų subjekto atstovas, jis savo
Prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat
atstovaujamo asmens vardą, pavardę, asmens kodą, o jei asmuo kodo neturi (jis nežinomas) – gimimo
datą ar kitus požymius, leidžiančius identifikuoti tą asmenį, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią
iš šio teisių ir kokia apimtimi pageidauja įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar
įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją.
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3.9.2. Centras, gavęs duomenų subjekto prašymą privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų
nuo prašymo gavimo dienos pateikti atsakymą.
3.9.3. Duomenų subjektui turi būti pateikti:
•
informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;
•
su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 15
straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;
•
tvarkomų asmens duomenų kopiją.
•
Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija
ir kita forma, nei Centras pateikia, tačiau už tai imamas mokestis, apskaičiuotas pagal administracines
išlaidas.
•
Jei Centras dėl tam tikrų priežasčių atsisako vykdyti gautą prašymą, Duomenų subjektui turi
būti pateiktas motyvuotas ir pagrįstas atsakymas dėl jo prašymo nevykdymo;
3.10. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES)
2016/679 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų
ištaisyti, o neišsamūs papildyti.
3.11. Gavus prašymą MDC privalo nedelsdama patikrinti asmens duomenis ir nustačiusi, kad
Prašymas pagrįstas, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti
tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
3.12. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs,
Centras gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
3.13. Sustabdžius duomenų subjekto prašymu asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens
duomenis tvarkyti tik tiek, kiek tai susiję su jų saugojimu, ir kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų
subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais
asmens duomenimis gali būti atliekami tik turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo
veiksmai buvo sustabdyti, ar jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens
duomenis, ar reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus;
3.14. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos Prašyme nurodytu būdu pranešti
duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar
asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
3.15. Jei nagrinėjant prašymą nustatoma, kad duomenų netikslumas atsirado kitoje įstaigoje, MDC,
teisės aktų nustatyta tvarka persiunčia prašymą šiai įstaigai.
3.16. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo
perduoti duomenų gavėjams, Centras šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų
neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų
pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
3.17. Duomenų subjektui pagal jo prašymą Centras kartą per kalendorinius metus duomenis teikia
neatlygintinai. Duomenų subjektui nepagrįstai pakartotinai teikiant prašymus pateikti informaciją,
išrašus, dokumentus dažniau nei kartą per kalendorinius metus, Centras gali atsisakyti teikti informaciją,
jei ji jau buvo pateikta, arba informacijos teikimas gali būti apmokestintas atsižvelgiant į Centro
nustatytus dokumentų, duomenų pateikimo, kopijavimo ir pan. įkainius.
3.18. Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama
Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais, tai yra, kai asmens duomenų nebereikia
tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektas atšaukė savo sutikimą
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ar nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, arba kai jo asmens duomenų tvarkymas dėl kitų
priežasčių neatitinka Reglamento.
3.19. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Duomenų subjekto teisė
reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti neįgyvendinta Reglamento (ES)
2016/679 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.
3.20. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo
perduoti duomenų gavėjams, Centras šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų
neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų
pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
3.21. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje
numatytais atvejais Centras privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų
tvarkymą.
3.22. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo
panaikinimą duomenų subjektas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis yra informuojamas.
3.23. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal duomenų subjekto
prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Centras šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent
tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad
jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
3.24. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą, numatytą
Reglamento (ES) 2016/679 20 straipsnyje, Centras įgyvendina tik dėl šių asmens duomenų, tvarkomų
žemiau nurodytais tikslais:
a) duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba
9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą;
b) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
3.25. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie
tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
3.26. Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar
pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui.
3.27. Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami.
Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į duomenų valdytoją dėl teisės reikalauti ištrinti
duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.
3.28. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES)
2016/679 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu
nesutikti, kad Centras tvarkytų jo asmens duomenis:
•

kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais,

•
kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e arba f
punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi
dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves,
arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
3.29. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant
profiliavimą, grindžiamas sprendimas. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo atžvilgiu
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nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas, kai ir toks sprendimas
būtų peržiūrėtas.
3.30.

Centras turi teisę nepatenkinti šio reikalavimo, kai:

a)tai yra yra būtina siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo;
b). yra leidžiama Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kurie taikomi duomenų valdytojui ir kuriais taip
pat nustatomos tinkamos priemonės duomenų subjekto teisėms bei laisvėms ir teisėtiems interesams
apsaugoti; arba
c) yra pagrįsta aiškiu duomenų subjekto sutikimu.
d) tvarkomi specialūs duomenys (išskyrus, kai tokie duomenys tvarkomi pagal Reglamento yra būtinas
siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo).
3.31. Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas.
Kreiptis
dėl
duomenų
subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą
asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis . Prašymas adresuojamas duomenų apsaugos
pareigūnui. Jo el. pašto adresas Justickis1@gmail.com
3.32. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu
asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu
duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES)
2016/679 13 ir 14 straipsnius.
3.33. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu,
tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu
elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti
teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl
informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
3.34. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi
būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas1 ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui
palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
3.35.

Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.

3.36. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius
duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo
asmens vardą, pavardę ir kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto identifikavimui bei pateikti
atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
3.37. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos
informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
3.38. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Taisyklių
1 priede nurodytos formos prašymą.
3.39. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi
savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (tel.nr.
+37061533289; el. paštas: Justickis1@gmail.com; adresas: Duomenų apsaugos pareigūnas. V. Grybo g.
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32A, 10318 Vilnius, Lietuva). Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje
įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad
korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.
3.40. Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjimas. Gavus duomenų subjekto prašymą,
ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių
veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą
terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
3.41. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Taisyklių IX skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis
nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, duomenų subjektas apie tai
informuojamas nurodant priežastis.
3.42. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos
Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai
informuojamas.
3.43. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine
kalba.
3.44. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami
ir informacija teikiama nemokamai.
3.45. Centro veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi
teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar
asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė
www.ada.lt, taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismui, Laisvės pr. 79A, LT-05274 Vilnius; tel. (8 5)
262 4589, (8 5) 277 9946; el. paštas: vilniaus.apylinkes@teismas.lt
3.46. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų
subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės
teismui, Laisvės pr. 79A, LT-05274 Vilnius; tel. (8 5) 262 4589, (8 5) 277 9946; el. paštas:
vilniaus.apylinkes@teismas.lt
IV. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS
4.1.
Centras vykdydamas savo funkcijas, tvarko specialiųjų kategorijų asmens duomenis – pacientų
sveikatos duomenis dideliu mastu, be ko būtų neįmanomas tinkamas Centro, kaip medicinos įstaigos,
funkcionavimas ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
4.2.
Duomenų valdytojas skiria Duomenų apsaugos pareigūną (toliau – DAP), kuriuo gali būti
paskirtas vienas iš esamų Centro darbuotojų, naujas darbuotojas arba asmuo, su kuriuo būtų sudaroma
paslaugų teikimo sutartis.
4.3.

Skiriant DAP turi būti atsižvelgta ir įvertinta tai, kad:

4.3.1. asmuo turėtų tinkamų duomenų apsaugos teisės ir praktikos ekspertinių žinių bei reikiamų
gebėjimų atlikti DAP užduotis;
4.3.2. DAP būtų įtraukiamas į visų su asmens duomenų apsauga ir privatumu susijusių klausimų
nagrinėjimą Centre;
4.3.3. DAP, vykdydamas užduotis veiktų nepriklausomai ir būtų tiesiogiai pavaldus Centro vadovybei
(direktoriui arba vienam iš direktoriaus pavaduotojų);
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4.3.4. DAP neturėtų jokių kitų pareigų ar neatliktų funkcijų, kurios galėtų sukelti interesų konfliktą su
jo atliekamomis DAP funkcijomis;
4.3.5. būtų užtikrinta, kad Centras skiria DAP pakankamus resursus (finansinius ir žmogiškuosius) jo
funkcijų tinkamam atlikimui.
4.4.

Vykdydamas savo funkcijas DAP privalo:

4.4.1. informuoti duomenų valdytoją ir Darbuotojus apie jų prievoles ir pareigas pagal Reglamentą ir
kitus asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei užtikrinti, kad Centre
vykdomas Asmens duomenų tvarkymas atitiktų šių teisės aktų reikalavimus, tinkamai įvertinant
duomenų tvarkymo operacijas, duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą, tikslus, potencialų
pavojų;
4.4.2. konsultuoti duomenų valdytoją ir Darbuotojus asmens duomenų tvarkymo klausimais, didinti
darbuotojų informuotumą ir supratimą organizuojant mokymus asmens duomenų apsaugos klausimais;
4.4.3. stebėti, kaip laikomasi Reglamento ir kitų, asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų, šių Taisyklių, kitų vidinių dokumentų, susijusių su Asmens duomenų apsauga;
4.4.4. konsultuoti ir stebėti, kaip atliekamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas;
4.4.5. Informuoti Centro vadovybę apie bet kokius nustatytus asmens duomenų apsaugos neatitikimus
ir (arba) pažeidimus;
4.4.6. būti kontaktiniu asmeniu asmens duomenų apsaugos klausimais ir bendradarbiauti su Priežiūros
institucija;
4.5.
DAP privalo tvarkyti bei saugoti su Asmens duomenų tvarkymu susijusios veiklos įrašus (toliau
– Veiklos įrašus), kurie nurodytų bent šią minimalią ir aktualią informaciją:
4.5.1. Centro rekvizitus ir DAP kontaktinius duomenis;
4.5.2. Duomenų subjektų kategorijas ir jų trumpus aprašymus;
4.5.3. Duomenų gavėjų kontaktus;
4.5.4. Duomenų tvarkytojų kontaktus;
4.5.5. Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo, sunaikinimo terminus ir/arba kriterijus, pagal kuriuos
Asmens duomenys yra saugomi Centre;
4.5.6. Techninių, organizacinių saugumo priemonių aprašymą.
4.6.
Už šių Taisyklių 5.5 punkte nurodytų Veiklos įrašų pateikimą priežiūros institucijai (esant jos
prašymui / reikalavimui) atsako DAP.
4.7.
Duomenų valdytojas, paskyręs DAP arba sudaręs su juo paslaugų teikimo sutartį, privalo per
protingą terminą nuo jo paskyrimo ar paslaugų sutarties sudarymo tinkamai paskelbti Duomenų
subjektams bei pranešti Priežiūros institucijai.
V. POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS
5.1.
Centrui vykdant ar planuojant pradėti vykdyti naują duomenų tvarkymo operaciją, jei dėl
duomenų tvarkymo rūšies, kai naudojamos naujos technologijos, taip pat atsižvelgiant į duomenų
tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus duomenų subjektų teisėms bei laisvėms gali kilti didelis
pavojus, privaloma atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Poveikio duomenų apsaugai
vertinimas gali būti atliekamas ir esamoms duomenų tvarkymo operacijoms, jei dėl vykdomo duomenų
tvarkymo ar reikšmingų pokyčių gali kilti didelis pavojus duomenų subjektų teisėms bei laisvėms.
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Poveikio duomenų apsaugai vertinimas turi būti atliekamas jei:

5.2.1. vykdomas ar planuojamas duomenų tvarkymas keltų didelį pavojų duomenų subjektų teisėms ir
laisvėms (pvz., jei Duomenų subjektas neturi galimybės nesutikti su Duomenų tvarkymu, , būtų pradėti
tvarkyti duomenys, kurie gauti juos sujungus su duomenimis iš kitų šaltinių, būtų tvarkomi specialiųjų
kategorijų duomenys, būtų pradėti naudoti nauji technologiniai sprendimai (veido atpažinimo sistemos
ir pan.);
5.2.2. automatizuotai būtų tvarkomi asmeniniai aspektai, vykdomas profiliavimas ir priimami teisiniai
ar kiti didelio poveikio (pavyzdžiui, asmenų suskirstymas į grupes, kuris gali turėti jiems įtakos)
sprendimai; (pav., pradėta rinkti kritimo prevencijos duomenis
5.2.3. būtų pradėtas vykdyti sistemingas vaizdo stebėjimas dideliu mastu;
5.2.4. būtų pradėti tvarkyti specialieji Asmens duomenys dideliu mastu.
5.3.
Jei poveikio duomenų apsaugai vertinimo metu nustatoma, kad Duomenų subjektų teisėms ir
laisvėms gali kilti didelis pavojus ir Centras neturi
galimybės šiam pavojui pašalinti
(Paaiškinimas:Papildymas „Centras neturi galimybės šiam pavojui pašalinti“ reikalingas, nes išorinis
auditas buvo mums nustatęs įvairius didelius pavojus, bet nesikreipėme į VDAI, kadangi patys turėjome
galimybę juos pašalinti ir galiausiai, pašalinome), Centras privalo konsultuotis su Priežiūros institucija
dėl tinkamų asmens duomenų saugumo priemonių taikymo.
5.4.

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo metu turi būti nustatoma:

5.4.1. Kokia duomenų tvarkymo operacija vykdoma/planuojama vykdyti, jos tikslas;
5.4.2. Vykdomos ar planuojamos duomenų tvarkymo operacijos reikalingumas ir proporcingumas
lyginant su tikslais;
5.4.3. Koks gali būti poveikis Duomenų subjektams;
5.4.4. Kokios taikomos ar planuojamos saugumo užtikrinimo priemonės.
5.5.
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas gali būti atliekamas ir kitais šiame skyriuje neaptartais
atvejais, duomenų valdytojo sprendimu ar esant DAP priežiūros institucijos rekomendacijoms.
5.6.
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas, būtų tinkamai dokumentuotas ir saugomas Centre bei,
esant reikalui, pateikiamas priežiūros institucijai(kritimo prevencijos).

6.1.

VI. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI
Asmens duomenų saugumo pažeidimais laikomi incidentai, kai dėl neatsargumo ar tyčia yra:

6.1.1. Pažeidžiamas tvarkomų asmens duomenų konfidencialumas (asmens duomenys atskleidžiami
tokios teisės neturintiems asmenims, pvz., asmens duomenys buvo atskleisti ir jie tapo prieinami
tretiesiems asmenims, suteikiant prieigą, tinkamai nešifruojant, kt.);
6.1.2. Pažeidžiamas tvarkomų asmens duomenų vientisumas (asmens duomenys yra pakeičiami ar
prarandami ir negalima jų atkurti, pvz., prarastos pacientų sveikatos kortelės, turima tik dalis atsarginių
kopijų, dėl ko neįmanoma jos pilnai „atkurti“);
6.1.3. Pažeidžiamas tvarkomų asmens duomenų prieinamumas (asmens duomenys yra sunaikinami,
pvz., asmens duomenys prarasti ir neturima atsarginių kopijų).
6.1.4. Atvejai, kai dėl neteisėtų ar neatsargių Asmens duomenų saugumo incidentu yra laikomas
pažeidimas, dėl kurio tyčia ar dėl neatsargumo Centro tvarkomi asmens duomenys.
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6.2.
Darbuotojai ir kiti asmenys, teisėtai tvarkantys asmens duomenis, pastebėję šiose Taisyklėse ir
kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimų, nusikalstamos veikos požymių, neveikiančias
arba netinkamai veikiančias asmens duomenų saugos užtikrinimo priemones, privalo nedelsdami
informuoti DAP arba bet kurį direktoriaus pavaduotoją, kurio pavaldume šiame punkte paminėti
darbuotojai yra pagal centro struktūrinę schemą.
6.3.
Jei dėl įvykusio incidento kyla pavojus Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, DAP ar kitas
Centro direktoriaus paskirtas darbuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 72 val. nuo asmens
duomenų saugumo pažeidimo nustatymo ar sužinojimo momento, pranešti Priežiūros institucijai apie
įvykusį incidentą.
6.4.
Jei dėl incidento gali kilti didelis pavojus Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, informacija
apie įvykusį incidentą nedelsiant taip pat turi būti pateikta Duomenų subjektams. Nesant galimybės
informuoti visus Duomenų subjektus dėl jų didelio kiekio ar kitų priežasčių, DAP kartu su Centro
direktoriumi apsvarsto ir priima sprendimą šią informaciją pateikti per Centro internetinį tinklalapį ir
(arba) visuomenės informavimo kanalus (spauda, televizija, radijas ir kt.).
6.5.
Pranešime apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Priežiūros institucijai ir Duomenų
subjektams turi būti:
6.5.1. aprašytas asmens duomenų incidento pobūdis, nurodant Duomenų subjektų kategorijas ir
apytikslį skaičių, kurių asmens teisės ir laisvės galėjo būti pažeistos;
6.5.2. DAP ar kito atsakingo darbuotojo, galinčio suteikti informaciją, kontaktai;
6.5.3. aprašytos tikėtinos incidento pasekmės bei priemonės, kurių ėmėsi ar rekomenduoja imtis
Centras, kad būtų pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas ir neigiamos pasekmės, susijusios
su įvykusiu incidentu.
6.6.
Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui ar incidentui, DAP ar kitas atsakingas darbuotojas,
informuoja Darbuotojus ir kitus asmenis apie įvykusį pažeidimą ir teikia atitinkamas instrukcijas ar
rekomendacijas konkretiems Darbuotojams dėl jų pareigų, funkcijų atlikimo, susijusio su asmens
duomenų incidento valdymu.
6.7.
DAP ar kitas paskirtas atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad visi asmens duomenų
saugumo pažeidimai ir incidentai, įskaitant ir tuos, dėl kurių nevykdoma informavimo pareiga kaip
aptarta šiame Taisyklių skyriuje, būtų tinkamai dokumentuoti ir saugomi.
6.8.
DAP ar kitas paskirtas atsakingas darbuotojas turi įvertinti ir išanalizuoti įvykusį asmens
duomenų saugumo pažeidimą ar incidentą bei, esant poreikiui, imtis reikiamų papildomų priemonių,
siekiant užkirsti kelią panašiems pažeidimams ar incidentams ateityje.
VII. ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS
7.1.
Atsižvelgiant į Centro tvarkomų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką,
automatiniu būdu tvarkomi asmens duomenys priskiriami trečiam saugumo lygiui, nurodytą . VDAI
direktoriaus 2008-11-12 įsakyme Nr. 1T-71(1.12)
7.2.
Siekiant apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo turi būti taikomos organizacinės ir techninės asmens
duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios ne žemesnį nei trečiąjį asmens duomenų saugumo lygį:
7.2.1. Darbuotojai automatiniu būdu tvarkyti Asmens duomenis gali tik po to, kai jiems, vadovaujantis
MDC programa INV 1 „Informacijos privatumo, konfidencialumo ir saugumo užtikrinimo procedūra“,
suteikiamos prieigos teisės prie atitinkamos informacinės sistemos MedIS ir joje saugomų asmens
duomenų. Prieiga prie Asmens duomenų gali būti suteikta tik tam asmeniui, kuriam Asmens duomenys
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yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti. Darbo santykiams pasibaigus, Darbuotojui suteiktos prieigos teisės
turi būti nedelsiant panaikinamos.
7.2.2. Darbuotojai ir kiti asmenys, kuriems suteikiama prieiga prie asmens duomenų, privalo pasirašyti
Konfidencialumo pasižadėjimą (Taisyklių priedas Nr. 1) ir privalo laikyti paslaptyje bet kokius
Darbuotojų, pacientų ar kitų asmenų asmens duomenis, kuriuos jie sužinojo vykdydami savo pareigas.
Ši pareiga išlieka galioti ir nutraukus ar pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams su Centru.
7.2.3. Prieiga prie asmens duomenų turi būti užtikrinama slaptažodžiais arba kitomis priemonėmis,
užtikrinančiomis tinkamą asmenų autentifikavimą.
7.2.4. Slaptažodžiams taikomi reikalavimai:
7.2.4.1.
turi būti unikalūs ir sudaryti iš ne mažiau kaip 8 ženklų naudojant didžiąsias ir mažąsias
raides, skaičius ir specialiuosius simbolius;
7.2.4.2.

slaptažodžiams neturi būti naudojama lengvai nuspėjama informacija;

7.2.4.3.
pirmo prisijungimo metu sistema turi reikalauti naudotojo pasikeisti slaptažodį, taip pat
slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai ne rečiau kaip kartą per 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų
arba jei kilo įtarimas, jog slaptažodį galėjo sužinoti pašaliniai asmenys.
7.2.5. Turi būti užtikrinamas patalpų, kuriose saugoma svarbiausia kompiuterinė įranga ir asmens
duomenys, fizinis saugumas. Patekimas į tokias patalpas turi būti kontroliuojamas, užtikrinant, kad į
patalpas patektų tik įgalioti asmenys.
7.2.6. Turi būti užtikrinama centralizuotai valdomos kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos
programinės įrangos (antivirusinės programinės įrangos naudojimas), kuri turi būti periodiškai
atnaujinama.
7.2.7. Kompiuterinės darbo vietose turi būti naudojamos ekrano užsklandos su slaptažodžiu, kurios
automatiškai įsijungia ne vėliau kaip po 60 minučių Darbuotojui neatliekant veiksmų.
7.2.8. Darbuotojui neatliekant jokių veiksmų informacinėje sistemoje ilgiau nei 60 minučių, kurioje
saugomi asmens duomenys, informacinės sistemos taikomoji programinė įranga turi užsirakinti, kad
toliau naudotis informacine sistema galima būtų tik pakartotinai patvirtinus savo tapatybę.
7.2.9. Vidinis Centro kompiuterių tinklas turi būti apsaugotas nuo neteisėto prisijungimo naudojant
ugniasienę.
7.2.10. Turi būti vykdoma prieigos prie asmens duomenų kontrolė:
7.2.10.1.

Fiksuojamos ir kontroliuojamos registravimosi bei prieigos teisių gavimo pastangos;

7.2.10.2.
Fiksuojami prisijungimų prie asmens duomenų įrašai: bylos prie kurių jungtasi ir su
asmens duomenimis atlikti veiksmai (peržiūra, įvedimas, keitimas, naikinimas ir kiti asmens duomenų
tvarkymo veiksmai), kurie turi būti saugomi ne trumpiau nei 1 metus;
7.2.10.3.
Prisijungimų prie duomenų bazės žurnaliniai įrašai (angl. Logs) turi būti peržiūrimi ne
rečiau kaip kartą per mėnesį ir duomenų valdytojui pateikiamos peržiūros ataskaitos.
7.2.11. Perduodant asmens duomenis išoriniais duomenų tinklais turi būti naudojami saugūs protokolai
ir (arba) slaptažodžiai;
7.2.12. Asmens duomenys, esantys išorinėse laikmenose ir elektroniniame pašte turi būti apsaugoti
naudojant tinkamas priemones (pvz., šifravimą, dvigubo kodo tapatybės nustatymą ir pan.);
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7.2.13. Turi būti periodiškai atliekamas tvarkomų asmens duomenų atsarginis kopijavimas. Atsarginės
duomenų kopijos turi būti saugomos kitoje patalpoje nei veikianti duomenų bazė, kurios informacija
buvo išsaugota. Asmens duomenys atsarginėse kopijose ir išorinėse laikmenose turi būti šifruojami;
7.2.14. Ne rečiau kaip kartą per metus turi būti atliekami atsarginių kopijų bandymai – patikrinama
avarinio asmens duomenų atkūrimo tvarka atliekant praktinius bandymus siekiant įsitikinti, kad
informacija gali būti sėkmingai atkurta;
7.2.15. Informacinių sistemų testavimas turi būti vykdomas atskiroje testavimo aplinkoje, atskirtoje nuo
realios. Testavimo metu neturi būti naudojami realūs asmens duomenys, išskyrus būtinus atvejus. Jei
testavimui naudojami realūs asmens duomenys, turi būti naudojamos papildomos organizacinės ir
techninės priemonės, užtikrinančios testavimo metu naudojamų asmens duomenų saugumą;
7.2.16. mobiliuosiuose įrenginiuose (nešiojamuosiuose kompiuteriuose, planšetėse, išmaniuosiuose
telefonuose ir pan.), jeigu jie naudojami ne duomenų valdytojo vidiniame kompiuterių tinkle, esantys
ypatingi asmens duomenys ir prisijungimo prie duomenų valdytojo ir (ar) duomenų tvarkytojo tvarkomų
asmens duomenų informacija turi būti šifruojama arba apsaugoma tokiomis priemonėmis, kurios atitiktų
asmens duomenų atskleidimo keliamą riziką;
7.2.17. ne rečiau kaip kartą per 1 (vienerius) metus turi būti atliekamas asmens duomenų tvarkymo
keliamos rizikos vertinimas ir, atsižvelgiant į rizikos vertinimo rezultatus, diegiamos reikiamos asmens
duomenų saugumo priemonės;
7.2.18. Įgyvendintų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įvertinimo auditas, kuris
būtų atliekamas kartą per 2 (dvejus) metus;
7.2.19. Darbuotojai, vykdantys Duomenų subjekto duomenų tvarkymo funkcijas, turi užkirsti kelią
atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų tvarkymui, turi tinkamai saugoti dokumentus (pvz.,
vengiant nereikalingų kopijų su Duomenų subjekto asmens duomenimis kaupimo ir kt.), t.y. laikytis
„švaraus stalo politikos“ (2017-11-27 direktoriaus įsakymas Nr.1-1-11-93A). Dokumentų kopijos,
kuriose nurodomi Duomenų subjekto duomenys, turi būti sunaikinamos tokiu būdu, kad šių dokumentų
nebūtų galima atkurti;
7.2.20. Nesant būtinybės, rinkmenos su pacientų, kitų interesantų duomenimis neturi būti kopijuojamos
skaitmeniniu būdu, t. y. kuriamos asmens duomenų kopijos kompiuterinėse darbo vietose, diskuose,
nešiojamose laikmenose, nuotolinėse rinkmenų talpyklose ir pan.;
7.2.21. Asmens duomenų paieškos užklausoje turi būti nurodomas Asmens duomenų naudojimo tikslas;
7.2.22. Darbuotojai privalo organizuoti ir vykdyti savo darbus taip, kad kiek įmanoma apribotų galimybę
kitiems asmenims (kitiems Darbuotojams, praktikantams, savanorišką praktiką atliekantiems ar kitiems
tretiesiems asmenims) sužinoti tvarkomus asmens duomenis:
7.2.22.1.
Darbo metu tvarkant asmens duomenis imtis reikiamų priemonių, kad su asmens
duomenimis nebūtų galima susipažinti tokios teisės neturintiems asmenims (užtikrinti, kad asmenys
negalėtų perskaityti informacijos iš kompiuterio monitoriaus ar popierinių dokumentų, spausdintuvuose
paliktų dokumentų);
7.2.22.2.
Nepaliekant dokumentų su tvarkomais Asmens duomenimis ar kompiuterio, kuriuo
naudojantis galima prisijungti prie sistemų, kuriose saugomi asmens duomenys, be priežiūros taip, kad
juose esančią informaciją galėtų perskaityti asmenys, neturintys teisės dirbti su konkrečiais Asmens
duomenimis;
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7.2.22.3.
Pasitraukiant iš darbo vietos užtikrinti, kad pašaliniai asmenys neturi galimybės sužinoti
asmens duomenų ar kitos informacijos (atsijungti nuo sistemų, įjungti ekrano užsklandą, dokumentus,
kuriuose yra asmens duomenys, padėti į saugią vietą ir pan.).
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1.
Su šiomis Taisyklėmis privaloma susipažinti visus Darbuotojus ir kitus asmenis, teisėtai
tvarkančius asmens duomenis.
8.2.
Darbuotojais ir kiti asmenys už asmens duomenų saugumo pažeidimus atsako teisės aktų
nustatyta tvarka.
8.3.

Taisyklės skelbiamos Centro internetiniame tinklalapyje ir (arba) Intranete.

8.4.
Taisyklės turi būti peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per metus arba įvykus asmens duomenų
saugumo pažeidimui ar reikšmingiems pokyčiams Centro struktūroje ir, esant būtinybei, atnaujinamos.
Už Taisyklių peržiūrą atsakingas IT padalinio vadovas ir DAP.
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IX. PRIEDAI.
Priedas Nr. 1. Konfidencialumo pasižadėjimas;
Priedas Nr. 2. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es);
Priedas Nr. 3. Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą;
Priedas Nr. 4. Duomenų teikimo sutartis;
Priedas Nr. 5. Asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis sutartis (Duomenų valdytojas
Lietuvoje perduotda duomenis valdytojui trečiojoje šalyje)
6. Priedas Nr. 6. Asmens duomenų tvarkymo sutartis.MDC perduoda duomenis tvarkyti sutarties
partneriui
7. Priedas Nr. 7. Tipinė asmens duomenų tvarkymo sutartis (su partnerių ne-ES šalyje)
su trečioje šalyje veikiančiais partneriais.

1.
2.
3.
4.
5.

Priedas Nr.1. Konfidencialumo pasižadėjimas
KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI PASIŽADĖJIMAS
Aš, _________________________________________ (vardas, pavardė), atlikdamas darbą ar
savanorišką praktiką UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ (toliau - Centras)
__________________________________ pareigose,
Suprantu, kad:
• atlikdamas (-a) darbą ir visas kitas pareigas, kurias man gali tekti vykdyti pagal darbo sutartį,
praktikos sutartį, paslaugų teikimo sutartį ar vadovybės nurodymą, tvarkysiu bei galiu gauti ir
gausiu informacijos apie pacientų bei darbuotojų asmens duomenis (toliau - asmens duomenys),
kurie yra konfidencialūs;
• man draudžiama atskleisti ar perduoti informaciją apie asmens duomenis neįgaliotiems
asmenims ar institucijoms;
• man draudžiama atskleisti ar perduoti slaptažodžius ir kitus duomenis, leidžiančius programinių
ar techninių priemonių pagalba sužinoti asmens duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti
su asmens duomenimis;
• diskusija ar aptarimas dėl informacijos, susijusios su asmens duomenimis, gali būti vykdoma tik
darbo vietoje ir tik su darbu susijusiais tikslais, negirdint pašaliniams asmenims, kuriems ši
informacija negali būti atskleista;
• mano prieiga prie visų Centro elektroninių sistemų yra stebima ir reguliariai audituojama ir, kad
bet kokia netinkama prieiga prie asmens duomenų, gali sukelti teisinę ar drausminę atsakomybę.
Aš pasižadu bei įsipareigoju:
• tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis LR įstatymais ir kitais teisės aktais, Centro
lokaliniais norminiais teisės aktais, savo pareigybės aprašymu;
• saugoti visus asmens duomenis, kurie tapo arba taps žinomi ir neatskleisti jų tretiesiems
asmenims nei darbo sutarties galiojimo, nei pasibaigus jos galiojimo laikotarpiui, neatsižvelgiant
į priežastis, išskyrus atvejus, kai:
•
asmens duomenys gali būti atskleidžiami darbuotojams, kurie, vykdydami darbo
funkcijas, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis;
• gaunamas raštiškas Centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens leidimas
(rezoliucija);
• to reikalauja LR teisės aktai.
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•

nekopijuoti, nefotografuoti ar kitu būdu nedauginti asmens duomenų, nenaudoti jų asmeniniams
tikslams arba trečiųjų asmenų interesams be aiškaus išankstinio raštiško Centro direktoriaus ar
jo įgalioto asmens sutikimo;
• saugoti sužinotą informaciją apie asmens duomenis ir imtis visų reikiamų priemonių, kad ši
informacija nebūtų prieinama ir atskleista tretiesiems asmenims.
Patvirtinu, kad:
• esu susipažinęs su „Centro asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis“, INV3 Įrašų ir informacijos
apsaugos procedūra, „Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu“, LR Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymo
reikalavimus;
• esu įspėtas ir žinau, jog už šių įsipareigojimų nesilaikymą, LR Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų pažeidimus, užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal LR
BK 211 straipsnį , o taip pat turėsiu atlyginti žalą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir, kad už
asmens duomenų atskleidimą man gali būti taikoma Centro lokaliniuose dokumentuose ir kituose
LR teisės aktuose numatyta atsakomybė;
• perskaičiau ir suprantu, kas yra išdėstyta šiame dokumente, aptariau tai su savo tiesioginiu
vadovu, kuris atsakė į visus mano klausimus.
Pasirašydamas suprantu ir sutinku laikytis nurodytų sąlygų:
________________________
____________________
__________________
(vardas, pavardė)
(parašas)
(Data)
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Priedas Nr 2. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es)

.......................................................
Pareiškėjo vardas, pavardė
...............................................................
Pareiškėjo adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys
(telefono ryšio numeris ar
el. pašto adresas (nurodoma pareiškėjui pageidaujant)
................................................................
Atstovas ir atstovavimo pagrindas,
jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas

PRAŠYMAS
ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES)
____________
(Data)
________
(Vieta)

1. Prašau įgyvendinti šią (šias) duomenų subjekto teisę (-es):
(Tinkamą langelį pažymėkite kryželiu):









Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą
Teisę susipažinti su duomenimis
Teisę reikalauti ištaisyti duomenis
Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)
Teisę apriboti duomenų tvarkymą
Teisę į duomenų perkeliamumą
Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu
Teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant
profiliavimą, grindžiamas sprendimas

2. Nurodykite, ko konkrečiai prašote ir pateikite kiek įmanoma daugiau informacijos, kuri leistų
tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę (-es) (pavyzdžiui, jeigu norite gauti asmens duomenų kopiją, nurodykite,
kokių konkrečiai duomenų (pavyzdžiui, 2018 m. x mėn. x d. elektroninio pašto laiško kopiją, 2018 m. x
mėn. x d. vaizdo įrašą (x val. x min. – x val. x min.) kopiją pageidaujate gauti; jeigu norite ištaisyti
duomenis, nurodykite, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs; jeigu nesutinkate, kad būtų
tvarkomi Jūsų asmens duomenys, tuomet nurodykite argumentus, kuriais grindžiate savo nesutikimą,
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nurodykite dėl kokio konkrečiai duomenų tvarkymo nesutinkate; jeigu kreipiatės dėl teisės į duomenų
perkeliamumą įgyvendinimo, prašome nurodyti, kokių duomenų atžvilgiu šią teisę pageidaujate
įgyvendinti, ar pageidaujate juos perkelti į savo įrenginį ar kitam duomenų valdytojui, jeigu pastarajam,
tuomet nurodykite kokiam):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________.

1.
2.
3.
4.

PRIDEDAMA2:
_________________________________________________________________________.
_________________________________________________________________________.
_________________________________________________________________________.
_________________________________________________________________________.

_______________
(Parašas)

_____________________________
(Vardas, pavardė)

Jeigu prašymas yra siunčiamas paštu, prie prašymo pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta
notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
Jeigu kreipiamasi dėl netikslių duomenų ištaisymo, pateikiamos tikslius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas; jeigu
jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų,
patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės
aktų nustatyta tvarka.
2

21

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL STANDARTO LIGONINĖS PROGRAMA
Leidimas Nr.: 2
Keitinys Nr.:

INV 8

Patvirtinta: 2018-10-22
Patvirtinta:

Psl. 22 (iš 57)

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PRIEDAS Nr. 3. Pranešimas apie asmens duomenų saugumo
pažeidimą.
UAB „SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS"
Įmonės kodas 111508848
Administracijos tel. (8 5) 247 6385, FAKS. (8 5) 270 9127
El. adresas info@medcentras.lt
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
PRANEŠIMAS
APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ
(Sudaryta sutinkamai su forma patvirtinta
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1T-53(1.12.)
(data)

Nr.
(rašto numeris)

1.Asmens duomenų saugumo pažeidimo apibūdinimas
1.1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo data ir laikas:
Asmens duomenų saugumo pažeidimo :
Data ______________ Laikas __________
Asmens duomenų saugumo pažeidimo nustatymo:
Data ______________ Laikas __________
1.2. Asmens duomenų saugumo pažeidimo vieta (pažymėti tinkamą (-us):









Informacinė sistema
Duomenų bazė
Tarnybinė stotis
Internetinė svetainė
Debesų kompiuterijos paslaugos
Nešiojami / mobilus įrenginiai
Neautomatiniu būdu susistemintos bylos (archyvas)
Kita _______________________________________________________________
22

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL STANDARTO LIGONINĖS PROGRAMA
Leidimas Nr.: 2
Keitinys Nr.:

INV 8

Patvirtinta: 2018-10-22
Patvirtinta:

Psl. 23 (iš 57)

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1.3.Asmens duomenų saugumo pažeidimo aplinkybės (pažymėti tinkamą (-us):




Asmens duomenų konfidencialumo praradimas (neautorizuota prieiga ar atskleidimas)
Asmens duomenų vientisumo praradimas (neautorizuotas asmens duomenų pakeitimas)
Asmens duomenų prieinamumo praradimas (asmens duomenų praradimas, sunaikinimas)

1.4. Apytikslis duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, skaičius:
__________________________________________________________________________
1.5. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, kategorijos (atskiriamos pagal
jai būdingą požymį):
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1.6. Asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, kategorijos (pažymėti tinkamą (-as):
 Asmens tapatybę patvirtinantys asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, gimimo data, lytis ir
kt.):
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Specialių kategorijų asmens duomenys (duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines
pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, ar narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys,
biometriniai duomenys, sveikatos duomenys, duomenys apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
 Duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas:
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Prisijungimo duomenys ir (ar) asmens identifikaciniai numeriai (pavyzdžiui, asmens kodas,
mokėtojo kodas, slaptažodžiai):
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Kiti:
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________


Nežinomi (pranešimo teikimo metu)

1.7. Apytikslis asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, skaičius:
__________________________________________________________________________
1.8. Kita duomenų valdytojo nuomone reikšminga informacija apie asmens duomenų saugumo
pažeidimą:
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Galimos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės
2.1. Konfidencialumo praradimo atveju:
 Asmens duomenų išplitimas labiau nei yra būtina ir duomenų subjekto kontrolės praradimas savo
asmens duomenų atžvilgiu (pavyzdžiui, asmens duomenys išplito internete)
 Skirtingos informacijos susiejimas (pavyzdžiui, gyvenamosios vietos adreso susiejimas su asmens
buvimo vieta realiu laiku)
 Galimas panaudojimas kitais, nei nustatytais ar neteisėtais tikslais (pavyzdžiui, komerciniais
tikslais, asmens tapatybės pasisavinimo tikslu, informacijos panaudojimo prieš asmenį tikslu)
 Kita
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ Vientisumo praradimo atveju:
 Pakeitimas į neteisingus duomenis dėl ko asmuo gali netekti galimybės naudotis paslaugomis
 Pakeitimas į galiojančius duomenis, kad asmens duomenų tvarkymas būtų nukreiptas (pavyzdžiui,
pavogta asmens tapatybė susiejant vieno asmens identifikuojančius duomenis su kito asmens
biometriniais duomenimis)
 Kita
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
2.2. Duomenų prieinamumo praradimo atveju:
 Dėl asmens duomenų trūkumo negalima teikti paslaugų (pavyzdžiui, administracinių procesų
sutrikdymas, dėl ko negalima prieiti, pavyzdžiui, prie asmens sveikatos istorijų ir teikti pacientams
sveikatos paslaugų, arba įgyvendinti duomenų subjekto teises)
 Dėl klaidų asmens duomenų tvarkymo procesuose negalima teikti tinkamos paslaugos
(pavyzdžiui, asmens sveikatos istorijoje neliko informacijos apie asmens alergijas, tam tikra
informacija iš mokesčių deklaracijos išnyko, dėl ko negalima tinkamai apskaičiuoti mokesčių ir pan.)
 Kita
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

2.3. Kita:
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Priemonės, kurių imtasi siekiant pašalinti pažeidimą ar sumažinti jo pasekmes
3.1. Taikytos priemonės siekiant sumažinti poveikį duomenų subjektams:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.2. Taikytos priemonės siekiant pašalinti asmens duomenų saugumo pažeidimą:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.3. Taikytos priemonės siekiant, kad pažeidimas nepasikartotų:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.4. Kita:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Siūlomos priemonės sumažinti asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmėms
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Duomenų subjektų informavimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą
5.1. Duomenys apie informavimo faktą:




Taip, duomenų subjektai informuoti (nurodoma data)____________________________
Ne, bet jie bus informuoti (nurodoma data)____________________________________
Ne

5.2. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, neinformavimo priežastys:
 Ne, nes nekyla didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms (nurodoma kodėl)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
 Ne, nes įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad asmeniui,
neturinčiam leidimo susipažinti su asmens duomenimis, jie būtų nesuprantami (nurodomos kokios)
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
 Ne, nes įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad nekiltų
didelis
pavojus
duomenų
subjektų
teisėms
ir
laisvėms
(nurodomos
kokios)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
 Ne, nes tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų ir apie tai viešai paskelbta (arba taikyta
panaši priemonė) (nurodoma kada ir kur paskelbta informacija viešai arba jei taikyta
kita priemonė, nurodoma kokia ir kada taikyta)
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Ne, nes dar neidentifikuoti duomenų subjektai, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas
5.3. Informacija, kuri buvo pateikta duomenų subjektams (gali būti pridėtas pranešimo duomenų
subjektui kopija):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
5.4. Būdas, kokiu duomenų subjektai buvo informuoti:




Paštu
Elektroniniu paštu
Kitu būdu ______________________________________________________________

5.5. Informuotų duomenų subjektų skaičius _______________________________________
6. Asmuo galintis suteikti daugiau informacijos apie asmens duomenų saugumo pažeidimą
(duomenų apsaugos pareigūnas ar kitas kontaktinis asmuo)
6.1. Vardas ir pavardė_
_VIKTORAS JUSTICKIS ______________________________________________________
6.2. Telefono
ryšio
_861533289__________________________________________________

numeris

6.3. Elektroninio pašto adresas Justickis1@gmail.com_______________________
6.4. Pareigos Asmens duomenų saugos pareigūnas. Direktoriaus patarėjas teisės ir pacientų saugos
klausimais ____________________________________________
6.5. Darbovietės pavadinimas ir adresas___ UAB „SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS
CENTRAS"
V.
GRYBO
G.
32,
10318
VILNIUS_______________________________________
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__________________________________________________________________________
7. Pranešimo pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikimo vėlavimo
priežastys
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
8. Kita reikšminga informacija
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

______________________________

PRIEDAS Nr. 4. Duomenų teikimo sutartis.(MDC yra duomenų
valdytojas. Jo sutarties partneris taip pat yra duomenų partneris
ir veikia BDAR veikimo šalyse.
UAB ,,SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“
DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS
2019-X-X
Uždaroji akcinė bendrovė „SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“, juridinio asmens kodas 111508848,
registruotos buveinės adresas V. Grybo g. 32, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Teikėjas), atstovaujama bendrovės
direktoriaus Laimučio Paškevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš vienos pusės,
Ir
[įmonės pavadinimas], [juridinio asmens kodas, adresas] (toliau – Gavėjas),
toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaudamosi 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/676 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 14 straipsniu, Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Duomenų apsaugos įstatymas) 6 straipsniu, sudarė šią
Asmens duomenų teikimo sutartį (toliau – Sutartis):
1. SĄVOKOS
1.1.

Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose vartojamas
sąvokas.
2. SUTARTIES DALYKAS
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2.1.

Sutartimi Teikėjas įsipareigoja teikti Gavėjui Teikėjo tvarkomus pacientų (toliau – pacientai, klientai) asmens
duomenis, nurodytus Sutarties 2.2 papunktyje, o Gavėjas įsipareigoja gautus asmens duomenis naudoti Sutarties 4
punkte nurodytu asmens duomenų naudojimo tikslu ir Sutarties 5 punkte nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2.2.

Teikėjas asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau - medicinos paslaugų) teikimo tikslais ir ryšium su tuo, kad
Gavėjas yra draudimo bendrovė, teikianti sveikatos draudimą Teikėjo klientams, perduos šiuos Gavėjo klientų
(Teikėjo pacientų), kurie kreipėsi į Teikėją dėl medicinos paslaugų, duomenis: kontaktiniai duomenys (vardas,
pavardė, paciento ID numeris), adresas (gyvenamosios vietos adresas), biografiniai duomenys (gimimo data, lytis),
ID numeriai (ID numeris, ID numerio tipas, asmens kodas, valstybės ID numeris), sveikatos draudimo duomenys
(įrašai paciento asmens sveikatos istorijoje, siuntimai, atlikti tyrimai, procedūros ir operacijos, paskirti vaistiniai
preparatai ir kitos suteiktos medicininės paslaugos, jų kiekis, kaina ir už paslaugų suteikimą mokėtina suma).
3. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR GAVIMO TEISINIS PAGRINDAS

Tiekiejas ir Gavėjas sudarė šią sutartį kaip duomenų valdytojai.
Teikėjas teikia klientų asmens duomenis, nurodytus Sutarties 2.2 papunktyje, Gavėjui šiuo pagrindu:
3.2.1. Sveikatos apsaugos ir sveikatos draudimo administravimo tikslais (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
9 str. 2 d. a) ir h) p.).
3.3. Gavėjas gauna darbuotojų asmens duomenis, nurodytus Sutarties 2.2 papunktyje, iš Teikėjo šiuo pagrindu:
3.3.1. Sveikatos apsaugos ir sveikatos draudimo administravimo tikslais (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
9 str. 2 d. a) ir h) p.).
3.1.
3.2.

4. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAS
4.1.

4.2.

4.3.

Teikėjas pagal poreikį įsipareigoja Gavėjui teikti savo klientų asmens duomenis, kurie yra nurodyti Sutarties 2.2
papunktyje, o Gavėjas gautus asmens duomenis įsipareigoja naudoti sveikatos apsaugos ir sveikatos draudimo
administravimo tikslais. Šalys susitaria, kad kiekvienu atveju Teikėjas teikia Gavėjui tik tiek ir tokius asmens
duomenis, kurių užtenka Gavėjo teikiamų sveikatos draudimo paslaugų tinkamam vykdymui.
Duomenų subjektas šioje Sutartyje yra Teikėjo klientas, kuris taip pat yra ir Gavėjo klientas, kuriam Teikėjas teikia
atitinkamas medicinos paslaugas, o Gavėjas..........(toliau seka jo veiklos ir asmens duomenų panaudojimo pobūdžio
aprašymas). Teikėjas teikia Gavėjui asmens duomenis tik tada, kai Teikėjo klientas taip pat yra ir Gavėjo klientas,
davęs Gavėjui rašytinį sutikimą, tvarkyti tokio kliento asmens duomenis sveikatos apsaugos ir sveikatos draudimo
administravimo tikslais. Teikėjas neprivalo papildomai domėtis, ar klientas yra davęs sutikimą tvarkyti asmens
duomenis Gavėjui, tačiau Teikėjui pareikalavus pateikti pastarąjį sutikimą, Gavėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per
3 darbo dienas, privalo tokį sutikimą pateikti Teikėjui.
Asmens duomenų, gautų iš Teikėjo, Gavėjas negali tvarkyti tikslais, nesuderinamais su Sutarties 3.2 ir 4.1
papunkčiuose nurodytais asmens duomenų naudojimo tikslais.
5. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

Teikėjas įsipareigoja asmens duomenis teikti pagal Asmens duomenų teikimo sąlygas (Priedas Nr. 1).
Teikėjas atsako už teikiamų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir apsaugą tol, kol asmens duomenys pasieks
Gavėją.
Teikėjas ir Gavėjas įsipareigoja savo lėšomis įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas
apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio
kito neteisėto tvarkymo.
Gavėjas atsako už gautų asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą nuo asmens duomenų gavimo momento. Tuo
atveju, jei nustatoma grėsmė ar kyla pagrįstų įtarimų dėl grėsmės teikiamų asmens duomenų konfidencialumui, ir
(arba) jei Gavėjas netinkamai užtikrina teikiamų (pateiktų) asmens duomenų saugumą, Teikėjas apie tai informuoja
Gavėją ir turi teisę sustabdyti asmens duomenų teikimą. Jei Gavėjas neužtikrina asmens duomenų konfidencialumo ir
saugumo, Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, vadovaudamasis Sutarties
9.3.3 papunkčiu.
Teikėjas, nustatęs, kad Gavėjas netinkamai vykdo Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus asmens duomenų apsaugos
reikalavimus, apie tai informuoja Gavėją ir turi teisę sustabdyti asmens duomenų teikimą. Gavėjas raštu informuoja
Teikėją apie pasirengimą tinkamai vykdyti Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus asmens duomenų apsaugos
reikalavimus. Teikėjas, įvertinęs iš Gavėjo gautą informaciją, gali atnaujinti asmens duomenų teikimą. Jei Gavėjas
neinformuoja Teikėjo apie pasirengimą tinkamai vykdyti Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus asmens duomenų
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apsaugos reikalavimus, Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo,
vadovaudamasis Sutarties 9.3.3 papunkčiu.
Gavėjas užtikrina, kad jo darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, yra tinkamai supažindinti su pareiga saugoti
asmens duomenų paslaptį, ir kad jie tinkamai tvarkys šios Sutarties pagrindu perduotus asmens duomenis.
Gavėjas turi teisę tvarkyti asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja Sutarties 4.1 papunktyje nurodytas asmens
duomenų tvarkymo tikslas. Gavėjas įsipareigoja nedelsiant sunaikinti pagal Sutartį gautus asmens duomenis, kai šie
duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams.
Jei Gavėjas nustato, kad jam pagal Sutartį perduoti asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų gavimo apie tai informuoja Teikėją pateikdamas aplinkybių paaiškinimus.
Teikėjas, gavęs šią informaciją, privalo per 5 darbo dienas nuo jos gavimo ją patikrinti ir jai pasitvirtinus, neteisingus,
neišsamius ar netikslius asmens duomenis ištaisyti. Ištaisęs neteisingus, neišsamius ar netikslius asmens duomenis,
Teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoja Gavėją.
6. APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

6.1.

Teikėjas Sutarties 2.2 papunktyje numatytus asmens duomenis Gavėjui perduoda neatlygintinai. Visi klausimai dėl
Gavėjo atsiskaitymų su Teikėju yra aptariami atskiroje tarp Teikėjo ir Gavėjo sudarytoje [data] sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo sutartyje Nr. [...].
7. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1.
7.2.

Šalys neturi teisės pavesti Sutartį vykdyti tretiesiems asmenims.
Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.

7.3.

Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
Jeigu Šalis dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors Sutartimi prisiimto įsipareigojimo, ji nedelsdama
raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl Sutarties papildymo, pakeitimo ar nutraukimo.

7.4.

8. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS
8.1.
8.2.

8.3.

Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsniu, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo atsakomybės
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą
ir jų įtaką Sutarties įvykdymui nedelsiant po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą
aplinkybę.
9. SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
Sutartis pasibaigia:
9.2.1. kai Šalys susitaria nutraukti Sutartį;
9.2.2. kai viena Šalis nutraukia Sutartį 9.3 papunktyje nurodyta tvarka;
9.2.3. kai viena iš Šalių netenka teisės tvarkyti asmens duomenis (pvz., išnyksta teisinis pagrindas asmens duomenų
tvarkymui; Teikėjas arba Gavėjas išregistruojami iš Asmens duomenų valdytojų valstybės registro; Valstybinė
duomenų apsaugos inspekcija nurodo nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus).
9.3. Sutarties nutraukimo sąlygos:
9.3.1. Teikėjo iniciatyva įspėjus Gavėją prieš 60 kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo;
9.3.2. Gavėjo iniciatyva įspėjus Teikėją raštu prieš 60 kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo;
9.3.3. Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei kita Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą ir nepašalina
pažeidimų per 14 kalendorinių dienų nuo reikalavimo jį ištaisyti gavimo, jeigu esminis sutarties pažeidimas gali
būti ištaisytas.
9.1.
9.2.
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Šios Sutarties nutraukimas neatleidžia Gavėjo nuo jokių prievolių pagal atskirai sudarytą [data] sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo sutartį Nr. [...], įskaitant, bet neapsiribojant, prievolės sumokėti už Teikėjo (ir Gavėjo) klientui
suteiktas medicinos paslaugas.
Visi Sutarties pakeitimai, priedai ir papildymai galioja, jei jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių atstovų parašais.
10. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Šalis privalo raštu informuoti kitą Šalį apie savo teisinio statuso, pavadinimo, adreso ir (ar) kitų rekvizitų pasikeitimus
ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pasikeitimų dienos.
10.2. Sutartis Šalių susitarimu gali būti raštu pakeičiama ar papildoma.

10.3. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai
Šaliai.
11. SUTARTIES PRIEDAI
11.1. Sutarties neatskiriamas priedas yra:
11.1.1. Asmens duomenų teikimo sąlygos (Priedas Nr.1).
12. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI
TEIKĖJAS
Uždaroji akcinė bendrovė „SK IMPEKS MEDICINOS
DIAGNOSTIKOS CENTRAS“
Kodas: 111508848
Adresas: V. Grybo g. 32,
Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel. Nr.: +370 5 247 6385
El. paštas: info@medcentras.lt
Direktorius Laimutis Paškevičius
___________________________
(parašas)
A.V.

GAVĖJAS
[bendrovės pavadinimas]
Kodas: [...]
Adresas: [...]
Tel. Nr.: [...]
El. paštas: [...]
[pareigos, vardas, pavardė]

___________________________
(parašas)
A.V.
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PRIEDAS Nr. 5. Asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis
sutartis (Duomenų valdytojas Lietuvoje perduoda duomenis
valdytojui trečiojoje šalyje)
UAB ,,SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“
Asmens duomenų perdavimas partneriui, veikiančiam trečioje ( ne-ES ar kita BDAR galiojimo) į
šalyje. MDC ir sutarties partneris abu yra duomenų valdytojai.
Tipinė sutartis parengta pagal ES „Komisijos sprendimą 2004 m. gruodžio 27 d., iš dalies keičiantis Sprendimą
2001/497/EB dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu
trečiosioms šalims, tipinių punktų“ (K(2004) 5271; 2004/915/EB) ir šio sprendimo „Priedą“.
Pastabos.
1 pastaba. Rengiant tipinės sutarties pagrindu sutartį su trečioje šalyje veikiančiu partneriu ši tipinė sutartis
modifikuojama atsižvelgiant į „ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento“ 44-50 straipsnių nuostatas,
priklausomai nuo realių santykių su partneriu trečioje šalyje.
2 pastaba. Šios tipinės sutarties variantas anglų kalba randamasAnglų kalba : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=LT
Duomenų perdavimo sutartis
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTYS
TARP
DUOMENŲ VALDYTOJO UAB ,,SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“
IR KITO DUOMENŲ VALDYTOJO __________
Duomenis eksportuojančios organizacijos pavadinimas.
UAB ,,SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“ (toliau – Centras)
.......................................................................... .............................................
Adresas .. V. Grybo g. 32A, 10318 Vilnius, Lietuva..
..................................................
Telefonas +370 5 247 6385;
El. paštas . (8 5) 247 6385
Kita informacija, reikalinga organizacijai identifikuoti
...........................................................................................................................................................
Duomenis importuojančios organizacijos pavadinimas
.............................................................................................
Adresas ...........................................
Telefonas .........................................................;
El. paštas .........................................................
Kita informacija, reikalinga organizacijai identifikuoti
Uždaroji akcinė bendrovė „SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“, juridinio asmens
kodas 111508848, registruotos buveinės adresas V. Grybo g. 32, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau –
Teikėjas), atstovaujama bendrovės direktoriaus Laimučio Paškevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš
vienos pusės,
ir ............................................................................., kurių kiekviena vadinama „šalimi“, o kartu – „šalys“,
SUSITARĖ dėl tolesnių sutarčių sąlygų (toliau – sąlygos), kad būtų nustatytos tinkamos apsaugos priemonės,
susijusios su asmenų privatumo ir pagrindinių teisių bei laisvių apsauga, duomenų eksportuotojui perduodant
asmens duomenis duomenų importuotojui, kaip nustatyta 1 priedėlyje.
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1 straipsnis. Sąvokų apibrėžimai
Sąvokos „asmens duomenys“, „specialūs asmens duomenys“, „tvarkyti duomenis (duomenų tvarkymas)“,
„valdytojas“, „tvarkytojas“, „duomenų subjektas“ ir „priežiūros institucija (institucija)“ turi “ES bendrojo
duomenų apsaugos reglamento” nustatytas reikšmes
Kitų sąvokų apibrėžimai:
a)
„institucija“ – kompetentinga duomenų apsaugos institucija, veikianti toje teritorijoje, kurioje yra
įsisteigęs duomenų naudotojas;
b)
„duomenų eksportuotojas“ – asmens duomenis perduodantis duomenų valdytojas;
c)
„duomenų importuotojas“ – duomenų valdytojas, sutinkantis iš duomenų eksportuotojo gauti asmens
duomenis ir juos toliau tvarkyti atsižvelgdamas į šių punktų sąlygas ir nepriklausantis trečiosios šalies sistemai,
užtikrinančiai reikiamą apsaugą;
d)
epizodinis duomenų teikimo pobūdis. Duomenų eksportas neturi sisteminio ir pastovaus pobūdžio.
Duomenys teikiami tik atsiradus būtinybei
e)
duomenų teikimo būtinybė. Duomenų perdavymas yra būtinas, kad būtų įvykdyta ar sudaryta paslaugos
pacientui teikimo sutartis.
f)
„punktai“ – sutarčių neprivalomi punktai.
g)
su perdavimu susijusi išsami informacija (taip pat ir perduodami asmens duomenys) nurodoma B priede,
kuris yra neatsiejama šių punktų dalis.
2 straipsnis . Duomenų eksportuotojo įsipareigojimai
Duomenų eksportuotojas garantuoja ir užtikrina, kad:
a)
asmens duomenys surenkami, tvarkomi ir perduodami laikantis duomenų eksportuotojo šalies įstatymų;
b)
jis dėjo visas pastangas, kad įsitikintų, jog duomenų importuotojas gali įvykdyti savo teisinius
įsipareigojimus pagal šiuos punktus;
c)
jis duomenų importuotojui pateiks, jei šis to pageidautų, tos šalies, kurioje įsisteigęs duomenų
eksportuotojas, atitinkamų duomenų apsaugos įstatymų ar nuorodų į juos kopijas (jei reikia, bet išskyrus teisinius
patarimus);
d)
jis atsakys į duomenų subjektų ir institucijos užklausas dėl asmens duomenų, kuriuos tvarko duomenų
importuotojas, jei Šalys nesusitarė, kad duomenų importuotojas taip pat turi į jas atsakyti, bet jei duomenų
importuotojas nenori arba negali atsakyti, kiek pagrįstai įmanoma į jas atsako ir duomenų eksportuotojas ir
pateikia pagrįstai turimą informaciją. Atsakymai pateikiami per pagrįstą laikotarpį;
e)
paprašius duomenų subjektams, kurie yra trečioji šalis, naudos iš sutarties gavėja, jis pateiks punktų
kopiją, kaip nurodyta III punkte, jei punktuose pateikiama slapta informacija, jis gali tokią informaciją pašalinti.
Jei informacija pašalinama, duomenų eksportuotojas praneša duomenų subjektams raštu apie pašalinimo priežastį
ir apie jų teisę į pašalinimą atkreipti institucijos dėmesį. Tačiau duomenų eksportuotojas paklūsta institucijos
sprendimui dėl duomenų subjektų prieigos prie viso punktų teksto, jei duomenų subjektai sutiko laikytis
konfidencialumo principo ir nepažeisti pašalintos informacijos konfidencialumo. Institucijai paprašius duomenų
eksportuotojas jai taip pat pateikia punktų kopiją.

a)

b)

c)

3 Straipsnis . Duomenų importuotojo įsipareigojimai
Duomenų importuotojas garantuoja ir užtikrina, kad:
jis turės reikiamas technines ir organizacines priemones, reikalingas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio
ar neteisėto sunaikinimo arba atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos, ir kurios suteikia
tinkamą apsaugos nuo duomenų tvarkymo ir duomenų pobūdžio keliamo pavojaus lygį;
nustatys tvarką, kurios laikydamasi bet kuri trečioji šalis, kuriai jis suteikia leidimą prieigai prie asmens duomenų,
įskaitant tvarkytojus, nepažeis ir išlaikys asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą. Bet kuris asmuo,
vykdantis duomenų importuotojo įgaliojimą, įskaitant duomenų tvarkytoją, asmens duomenis privalės tvarkyti tik
pagal duomenų importuotojo nurodymus. Ši nuostata netaikoma įgaliotiems asmenims arba asmenims, kuriems
pagal įstatymą ar reglamentą suteikiama teisė į prieigą prie asmens duomenų;
naudojimosi punktais metu jis neturi pagrindo manyti, kad vietinių įstatymų buvimas galėtų iš esmės pakenkti
punktuose nurodytoms garantijoms, ir jis praneš duomenų eksportuotojui (kuris, jei reikia, tokį pranešimą perduos
institucijai), jei sužinos apie tokių įstatymų buvimą;
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jis tvarko duomenis B priede nurodytais tikslais ir turi teisėtą įgaliojimą išduoti garantijas ir vykdyti šiuose
punktuose nustatytus įsipareigojimus;
jis duomenų eksportuotojui nurodo savo organizacijos kontaktinį punktą, kuris įgaliotas atsakyti į užklausas dėl
asmens duomenų tvarkymo, ir sąžiningai bendradarbiaus su duomenų eksportuotoju, duomenų subjektu ir
institucija su tokiomis užklausomis susijusiais klausimais per pagrįstą laikotarpį. Jei sustabdoma duomenų
eksportuotojo veikla arba jei Šalys taip susitaria, duomenų importuotojas prisiima atsakomybę už I punkto e dalies
nuostatų vykdymą;
duomenų eksportuotojui paprašius, jis duomenų eksportuotojui pateiks įrodymų dėl pakankamų finansinių
išteklių, reikalingų įsipareigojimų vykdymui pagal III punktą (prie kurių gali būti priskirtas draudimo išlaidų
apmokėjimas);
prieš tai per pagrįstą laikotarpį įspėjus ir įprastinių darbo valandų metu duomenų eksportuotojui pagrįstai
paprašius jis pateikia savo duomenų tvarkymo priemones, duomenų bylas ir tvarkymui reikalingą dokumentaciją,
kad duomenų eksportuotojas (arba nepriklausomi ar nešališki inspektoriai ar auditoriai, kuriuos pasirinko
duomenų eksportuotojas ir jų kandidatūroms nepagrįstai neprieštaravo duomenų importuotojas, galėtų jas
peržiūrėti, atlikti auditą ir (arba) patvirtinti siekiant užtikrinti, kad jos atitinka šiuose punktuose pateiktas
garantijas ir įsipareigojimus. Prašymui turi būti suteiktas būtinas duomenų importuotojo šalies kontrolės arba
priežiūros institucijos sutikimas ar patvirtinimas, tokį sutikimą ar patvirtinimą duomenų importuotojas stengsis
gauti laiku;
jis tvarko pasirinktus asmens duomenis pagal:
šalies, kurioje įsisteigęs duomenų eksportuotojas, duomenų apsaugos įstatymus; atitinkamas bet kurio Komisijos
sprendimo nuostatas jei duomenų importuotojas yra įsisteigęs toje šalyje, kuriai taikomas toks įgaliojimas ar
sprendimas;
duomenų tvarkymo principus, nurodytus A priede.
Importuotuojas neatskleidžia ir neperduoda asmens duomenų trečiosios šalies valdytojui, kuris įsisteigęs ne
Europos ekonominėje erdvėje (EEE) nepranešęs duomenų eksportuotojui apie tokį perdavimą ir:
trečiosios šalies duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis pagal Komisijos sprendimą, jei trečioji šalis
užtikrina tinkamą apsaugą, arba
trečiosios šalies duomenų valdytojas pasirašo šiuos punktus ar kitą duomenų perdavimo susitarimą, patvirtintą ES
kompetentingos institucijos, arba
duomenų subjektams buvo suteikta galimybe prieštarauti, kai jiems pranešama apie duomenų perdavimo tikslus,
gavėjų kategorijas ir apie tai, kad šalyse, į kurias eksportuojami duomenys, gali galioti skirtingi duomenų
apsaugos standartai, arba
tolesnių ypatingų duomenų perdavimu atžvilgiu duomenų subjektai nedviprasmiškai sutiko, kad duomenys būtų
ir toliau perduodami.
4 straipsnis .Trečiosios šalies atsakomybė ir teisės
Kiekviena Šalis yra atsakinga kitai Šaliai už pažeidžiant šiuos punktus padarytą žalą. Šalių atsakomybė apsiriboja
padarytais nuostoliais. Baudžiamasis žalos atlyginimas (t. y. žalos atlyginimas, kuria siekiama nubausti Šalį už
jos netinkamą elgesį) negali būti taikomi. Kiekviena Šalis yra atsakinga duomenų subjektams už pažeidžiant
trečiosios Šalies teises pagal šiuos punktus padarytą žalą. Tai neturi poveikio duomenų eksportuotojo atsakomybei
pagal duomenų apsaugos įstatymą.
Šalys susitaria, kad duomenų subjektas kaip trečioji šalis, naudos iš sutarties gavėja, turi teisę vykdyti šį punktą
ir I punkto b dalį, I punkto d dalį, I punkto e dalį, II punkto a dalį, II punkto d dalį, II punkto h dalį, II punkto i
dalį, III punkto a dalį, V punktą, VI punkto d dalį ir VII punktą duomenų importuotojo ar duomenų eksportuotojo
atžvilgiu, jei šie atitinkamai pažeidžia sutarties įsipareigojimus, susijusius su asmens duomenimis, ir šiuo tikslu
priimti duomenų eksportuotojo šalies jurisdikciją. Jei įtariama, kad duomenų importuotojas pažeidė sutartį,
duomenų subjektas visų pirma privalo paprašyti duomenų eksportuotojo imtis atitinkamų veiksmų siekiant
realizuoti jo teises duomenų importuotojo atžvilgiu; jei duomenų eksportuotojas nesiima tokių veiksmų per
pagrįstą laikotarpį (kuris įprastomis aplinkybėmis būtų vienas mėnuo), duomenų subjektas gali tiesiogiai
realizuoti savo teises duomenų importuotojo atžvilgiu. Duomenų subjektas turi teisę tiesiogiai iškelti ieškinį
duomenų eksportuotojui, nedėjusiam pakankamai pastangų, kad nustatytų, ar duomenų importuotojas gali
įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus pagal šiuos punktus (duomenų eksportuotojas turi įrodyti, kad dėjo
pakankamai pastangų).
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5 straipsnis . Punktams taikoma teisė
Šie punktai taikomi pagal šalies, kurioje įsisteigęs duomenų eksportuotojas, įstatymus, išskyrus įstatymus ir
taisykles, susijusius su asmens duomenimis, kuriuos tvarko duomenų importuotojas pagal II punkto h dalį, kuri
taikoma tik jei taip nusprendžia duomenų importuotojas pagal tą punktą.
6 straipsnis Ginčų su duomenų subjektais arba institucija sprendimas
Jei kyla ginčas su duomenų subjektu ar institucija arba vienai iš Šalių arba abiem pateikiamas ieškinys dėl asmens
duomenų tvarkymo, šalys praneš viena kitai apie kilusius ginčus ar pateiktus ieškinius ir bendradarbiaus
siekdamos juos išspręsti taikiai ir laiku.
Šalys susitaria dalyvauti duomenų subjekto ar institucijos pradėtoje visiems prieinamoje ir neprivalomoje
tarpininkavimo procedūroje. Jei jos dalyvauja teismo procese, Šalys gali nuspręsti tai daryti per atstumą (telefonu
arba kitomis elektroninėmis priemonėmis). Šalys taip pat susitaria apsvarstyti galimybę dalyvauti arbitražo,
tarpininkavimo ar kitame ginčų sprendimo procese, skirtame ginčams dėl duomenų tvarkymo spręsti.
Kiekviena Šalis paklusta šalies, kurioje įsisteigęs duomenų eksportuotojas, kompetentingo teismo arba institucijos
sprendimui, kuris yra galutinis ir kuris nebegali būti apskųstas.
7. Nutraukimas
a)
Jei duomenų importuotojas pažeidžia savo įsipareigojimus pagal šiuos punktus, duomenų eksportuotojas
gal i laikinai sustabdyti asmens duomenų perdavimą duomenų importuotojui tol, kol pažeidimas atitaisomas arba
kol nutraukiama sutartis.
b)
Jeigu:
duomenų eksportuotojas laikinai sustabdo asmens duomenų perdavimą duomenų importuotojui ilgesniam negu
vieno mėnesio laikotarpiui pagal a dalį;
dėl šių punktų laikymosi duomenų importuotojas pažeistų savo teisinius arba taisyklių įsipareigojimus pagal
importo šalies įstatymus;
duomenų importuotojas iš esmės arba pakartotinai pažeidžia pagal šiuos punktus suteiktas garantijas ar
įsipareigojimus;
galutiniame ir neapskundžiamame šalies, kurioje įsisteigęs duomenų eksportuotojas, kompetentingo teismo ar
institucijos sprendime nustatoma, kad duomenų importuotojas arba duomenų eksportuotojas pažeidė šiuos
punktus;
pateikiamas pareiškimas dėl likvidavimo paskelbimo dėl duomenų importuotojo administravimo arba
likvidavimo, nesvarbu ar asmens ar verslo atžvilgiu, jei jis nėra panaikinamas per atitinkamą periodą, tokiam
panaikinimui nustatytą taikytinos teisės normų; paskiriamas bet viso turimo turto gavėjas; paskiriamas
bankrutuojančios įmonės administratorius, jei duomenų importuotojas yra fizinis asmuo; arba atitinkamoje
jurisdikcijoje įvykdomas lygiavertis veiksmas
tada duomenų eksportuotojas, nepažeisdamas jokių kitų teisių, kurias gali turėti duomenų importuotojas, turi
teisę nutraukti šių punktų galiojimą, tačiau tokiu atveju prireikus apie tai turi būti pranešta institucijai. Atvejais,
numatytais i, ii ar iv, Duomenų importuotojas taip pat gali panaikinti šias nuostatas.
c)
Bet kuri Šalis gali nutraukti šių punktų galiojimą, jeigu: i) Komisija priima teigiamai lygiavertį sprendimą
pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalį (ar kitą viršenybę turintį tekstą) Šaliai (ar jos sektoriui), į kurią
duomenų importuotojas siunčia ir kurioje jis tvarko duomenis, arba ii) toje Šalyje pradedama tiesiogiai taikyti
Direktyva 95/46/EB (arba kitas viršenybę turintis tekstas).
d)
Šalys susitaria, kad šių punktų galiojimo nutraukimas bet kuriuo metu, bet kokiomis aplinkybėmis ir dėl
bet kurios priežasties (išskyrus galiojimo nutraukimą pagal VI punkto c dalį) neatleidžia jų nuo įsipareigojimų ar
sąlygų, nustatytų šiuose punktuose, dėl perduodamų asmens duomenų perdavimo.
7 straipsnis. Nukrypimas nuo šių punktų
Šalys negali pakeisti šių punktų, išskyrus atvejus, kai tikslinama bet kokia B priede nurodyta informacija, tačiau
tokiu atveju prireikus bus informuota ir institucija. Tai netrukdo Šalims prireikus pridėti papildomos komercinės
informacijos punktų.
Šalys pripažįsta, kad duomenų teikimas pagal šią sutartį turės epizodinį pobūdį ir bus vykdomas tik esant
būtinybei, tai yra sutartis duomenų subjekto naudai negali būti įvykdyta be šių duomenų perdavimo.
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8 straipsnis. Perdavimo apibrėžimas
Išsamesnė informacija apie asmens duomenų perdavimą pateikiama B priede. Šalys susitaria, kad B priede gali
būti pateikiama konfidencialios komercinės informacijos, kurios jos neatskleis trečiosioms Šalims, išskyrus jei
to reikalauja įstatymai arba kompetentinga priežiūros ar vyriausybės institucija arba I punkto e dalies nuostatos.
Šalys gali parengti papildomų priedų papildomiems perdavimams, kurie prireikus bus pateikti institucijai. B
priedas taip pat gali būti parengtas keletui perdavimų.
Parengta (data):_____________________________________
DUOMENŲ IMPORTUOTOJO VARDU DUOMENŲ EKSPORTUOTOJO VARDU
.................................................................................................
..................................................................................................
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AIŠKINAMIEJI KOMERCINIAI PUNKTAI (PASIRINKTINAI)
Žalos atlyginimas duomenų eksportuotojui ir duomenų importuotojui:
„Šalys atlygina viena kitai padarytą žalą ir saugo viena kitą nuo sąnaudų, mokesčių, išlaidų ar nuostolių, kuriuos
jos padaro viena kitai pažeidusios šiuos punktus. Žalos atlyginimas priklauso nuo a) Šalies (-ių), kuriai turi būti
atlyginta žala (toliau – Šalis (-ys), kurioms atlyginta žala) nedelsiamo pranešimo kitai (-oms) Šaliai (-ims) (toliau
– Šalis (-ys), atlyginančios žalą) apie reikalavimą atlyginti žalą, b) žalą atlyginančios Šalies (-ių) išskirtinių teisių
kontroliuoti tokių reikalavimų apsaugą ir patenkinimą ir c) Šalies (-ių), kuriai turi būti atlyginta žala,
bendradarbiavimo ir pagalbos Šaliai (-ims), atlyginančioms žalą, siekiant apsaugoti tokį reikalavimą.“
Duomenų eksportuotojo ir duomenų importuotojo ginčų sprendimas (Šalys gali nuspręsti pakeisti šį punktą
alternatyviu ginčų sprendimo ar jurisdikcijos punktu):
„Jei tarp duomenų importuotojo ir duomenų eksportuotojo kyla ginčas dėl tariamo bet kurios šių punktų nuostatos
pažeidimo, tokį ginčą vadovaudamiesi Tarptautinių prekybos rūmų Arbitražo taisyklėmis sprendžia vienas ar
daugiau arbitrų, paskirtų pagal tas pačias taisykles. Arbitražo vieta yra [ ]. Arbitrų skaičius yra [ ].“
Sąnaudų paskirstymas:
„Kiekviena šalis už savo įsipareigojimų vykdymą pagal šiuos punktus moka pati.“
Papildoma nutraukimo sąlyga:
„Jei nutraukiamas šių punktų galiojimas, duomenų importuotojas privalo duomenų eksportuotojui grąžinti visus
pagal šiuos punktus gautus asmens duomenis ir visas jų kopijas arba, duomenų eksportuotojui nusprendus,
sunaikinti visas jų kopijas ir sunaikinimą patvirtinti duomenų eksportuotojui, jei tik duomenų importuotojui
sunaikinti visų arba dalies tokių duomenų nedraudžia nacionaliniai įstatymai arba vietinės taisyklės, kitu atveju
duomenys bus laikomi konfidencialiais ir nebus tvarkomi jokiais tikslais. Duomenų importuotojas sutinka, kad
duomenų eksportuotojui pareikalavus, prieš tai per pagrįstą laikotarpį įspėjus ir įprastinių darbo valandų metu jis
leis duomenų eksportuotojui arba jo pasirinktam inspektoriui, kurio kandidatūrai pagrįstai neprieštaravo duomenų
importuotojas, atvykti į jo įmonę patikrinti, ar tai buvo atlikta“.

A PRIEDAS
DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
1.

Tikslų apribojimas – asmens duomenys gali būti tvarkomi ir naudojami ar toliau perduodami tik B priede
nurodytais tikslais arba duomenų subjektui davus leidimą.

2.

Duomenų kokybė ir proporcingumas – duomenys turi būti tikslūs, o jeigu reikia, turi būti tikslinami. Duomenys
turi atitikti tikslus, kuriais jie yra perduodami ir toliau tvarkomi, jie turi būti su šiais tikslais susiję, jų neturi būti
nei per daug, nei per mažai.
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3.

Skaidrumas – duomenų subjektams turi būti suteikta informacija reikalinga sąžiningam tvarkymui užtikrinti
(pvz.: informacija apie tikslus, kuriais duomenys yra tvarkomi ir apie perdavimą), jei tokios informacijos dar
nesuteikė duomenų eksportuotojas.

4.

Saugumas ir konfidencialumas – duomenų valdytojas turi imtis atitinkamų techninių ir organizacinių saugumo
priemonių, kad apsisaugotų nuo rizikos, susijusios su atsitiktiniu ar neteisėtu duomenų sunaikinimu ar atsitiktiniu
praradimu, pakeitimu, neteisėtu atskleidimu ar prieiga tvarkant duomenis. Asmenys, veikiantys pagal duomenų
valdytojo įgaliojimą, tarp jų ir duomenų tvarkytojas, duomenis gali tvarkyti tik gavę duomenų valdytojo
nurodymus.

5.

Teisė gauti informaciją, ištaisyti, sunaikinti ir prieštarauti – remiantis Direktyvos 95/46/EB 12 straipsniu,
duomenų subjektas tiesiogiai ar per trečiąją šalį turi gauti asmens informaciją, kurią organizacija turi, išskyrus
užklausimus, kuriais yra akivaizdžiai piktnaudžiaujama, pateikiamus per dažnai arba pakartotinai ir sistemingai,
arba kuriems pagal duomenų eksportuotojo šalies įstatymus nebūtina suteikti prieigos. Jei institucija buvo
suteikusi išankstinį sutikimą, taip pat nebūtina suteikti prieigos, jei tikėtina, kad tai stipriai pažeistų duomenų
importuotojo ar kitų organizacijų, susijusių su duomenų importuotoju, interesus ir šie interesai nėra viršesni už
pagrindines duomenų subjekto teises ir laisves. Asmens duomenų šaltinių nurodyti nebūtina, jei tai nėra įmanoma
dedant visas reikalingas pastangas arba, jei asmenų teisės, išskyrus pavienius asmenis, būtų pažeistos. Duomenų
subjektams privalo būti suteikta galimybė pataisyti, pakeisti ar ištrinti su jais susijusią informaciją, jei ji yra
netiksli ar tvarkyta pagal šiuos principus. Jei yra pagrįstų priežasčių abejoti užklausimo teisėtumu, prieš
pataisydama, pakeisdama ar ištrindama informaciją organizacija gali reikalauti pasiteisinimo. Trečiosioms šalims,
kurioms duomenys buvo atskleisti, kad duomenys buvo ištaisyti, pakeisti ar ištrinti, pranešti nebūtina, jei tai
padaryti būtų pernelyg sunku. Duomenų subjektai turi teisę prieštarauti su jais susijusių asmens duomenų
tvarkymui, jei yra rimtų teisėtų priežasčių, susijusių su jų konkrečia padėtimi. Įrodinėjimo pareiga priklauso
duomenų importuotojui, o duomenų subjektas dėl atsisakymo visada gali kreiptis į instituciją.

6.

Ypatingi asmens duomenys – duomenų importuotojas imasi tokių papildomų priemonių (pvz., susijusių su
apsauga), kurios yra būtinos ypatingiems asmens duomenims apsaugoti pagal jo įsipareigojimus, nurodytus II
punkte.

7.

Duomenys, naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais – jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais,
turi būti nustatytos veiksmingos procedūros, suteikiančios galimybę duomenų subjektui bet kuriuo metu
paprieštarauti, kad jo duomenys būtų naudojami tokiais tikslais.

8.

Automatiniai sprendimai – šiuose punktuose „automatinis sprendimas“ – duomenų eksportuotojo ar duomenų
importuotojo sprendimas, kuris turi teisinių pasekmių, susijusių su duomenų subjektu, arba turi svarbaus poveikio
duomenų subjektui ir kuris yra paremtas tik automatiniu asmens duomenų tvarkymu, skirtu įvertinti atitinkamus
su asmeniu susijusius aspektus tokius kaip darbingumas, kreditingumas, patikimumas, elgesys ir kt. Duomenų
importuotojas nedaro jokių automatinių sprendimų, susijusių su duomenų subjektu, išskyrus atvejus kai:

a)

i) duomenų importuotojas tokius sprendimus atlieka sudaręs arba vykdydamas sutartį su duomenų subjektu ir
ii) duomenų subjektui suteikiama galimybė su bet kurios šalies, padariusios tokį sprendimą, atstovu aptarti
atitinkamų automatinių sprendimų rezultatus arba nusiųsti savo atstovą pas tą Šalį.

b)

arba
jei duomenų eksportuotojo šalies įstatymuose nurodyta kitaip.
B PRIEDAS
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PERDAVIMO APIBRĖŽIMAS
(Pildo Šalys)
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PRIEDAS Nr. 6. Asmens duomenų tvarkymo sutartis. MDC kaip
duomenų valdytojas perduoda juos tvarkyti ne –ES veikiančiam
valdytojui
UAB ,,SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“
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INV 8

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS
20[__] m. [_________] mėn. [__] d., Vilnius

[_______________], įmonės kodas [___________], buveinės adresas [_____________],
atstovaujama [_____________], veikiančio pagal [___________] (toliau – Duomenų tvarkytojas),
ir
UAB „XXX“, įmonės kodas -------, buveinės adresas ------------ pl. , atstovaujama Vardas Pavardė
veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Duomenų valdytojas),
toliau Duomenų tvarkytojas ir Duomenų valdytojas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas
atskirai „Šalimi“,

Atsižvelgiant į tai, kad:
•

Duomenų tvarkytojas ir Duomenų valdytojas 2017 m.12 mėn. 1 d. sudarė paslaugų;
teikimo sutartį Nr. KKKKK, kurios pagrindu Šalys susitarė dėl asmens duomenų tvarkymo
sutarties (toliau – Pagrindinė sutartis);

•

Pagal aukščiau paminėtą Pagrindinę sutartį, Duomenų tvarkytojui yra suteikta prieiga prie
Asmens duomenų, kurių duomenų valdytoju yra Duomenų valdytojas;

•

Duomenų valdytojas šia Sutartimi paveda Duomenų tvarkytojui tvarkyti Asmens
duomenis pagal žemiau nurodytas sąlygas,

Duomenų tvarkytojas ir Duomenų valdytojas sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):
1. SĄVOKOS
2. Žemiau nurodytos sąvokos turi šias reikšmes:
3. “taikytini teisės 4. reiškia bet kokius nacionalinius ar tarptautinius teisės aktus, kurie
aktai”
reglamentuoja asmens duomenų apsaugą šios Sutarties galiojimu
laikotarpiu, ir kurie yra privalomi Duomenų tvarkytojui ir Duomenų
valdytojui. Sąvoka “Taikomi teisės aktai” apima 2016 m. balandžio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokio
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kuris taikomas nuo 2018 m.
gegužės 25 d. bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą;
5. “Duomenų
valdytojas”

6. reiškia juridinį asmenį, kuris, remiantis šia Sutartimi, nustato Asmens
duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;
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7. “Duomenų
tvarkytojas”

8. reiškia juridinį asmenį, kuris Duomenų valdytojo vardu ir šios Sutarties
pagrindu tvarko Asmens duomenis;

9. “Asmens
duomenys”

10. reiškia bet kokią informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta
arba kurio tapatybę galima nustatyti;

11. “tvarkymas”

12. reiškia bet kokią automatizuotomis arba neautomatizuomis priemonėmis
su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekamą
operaciją ar operacijų seką, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas,
sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava,
susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu
būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar
sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba
sunaikinimas;

13. “Subtvarkytojas 14. reiškia trečiąją šalį subtiekėjo, pasitelktą Duomenų tvarkytojo, kuris
”
savo, kaip subtiekėjo, teikiančio paslaugas, pareigų vykdymo tikslu,
tvarko Asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu.
15.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
1.1. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja tvarkyti Asmens duomenis tik laikantis Duomenų
valdytojo dokumentais įformintų nurodymų. Duomenų valdytojo pirminiai nurodymai Duomenų
tvarkytojui dėl duomenų tvarkymo dalyko ir trukmės, duomenų tvarkymo pobūdžio ir tikslo,
Asmens duomenų rūšies ir duomenų subjektų kategorijų yra nustatyti šioje Sutartyje ir jos Priede
Nr. 1.
1.2. Tvarkydamas asmens duomenis pagal šią Sutartį, Duomenų tvarkytojas įsipareigoja laikytis
visų taikytinų teisės aktų ir priežiūros institucijų ar kitų kompetentingų institucijų rekomendacijų.
Duomenų tvarkytojas įsipareigoja sudaryti su Duomenų valdytoju šios Sutarties pakeitimus ar
papildymus, tuo atveju, jeigu tai yra būtina pagal taikytinus teisės aktus.
1.3. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja, taikydamas tinkamas technines ir organizacines
priemones, padėti Duomenų valdytojui įvykdyti prievoles, numatytas taikytinuose teisės aktuose,
įskaitant, bet neapsiribojant, padėti Duomenų valdytojui įvykdyti pareigą įgyvendinti duomenų
subjektų teisę reikalauti pateikti informaciją apie duomenų tvarkymą (susipažinti su tvarkomais
Asmens duomenimis) ir ištaisyti, apriboti ar ištrinti Asmens duomenis duomenų subjektų prašymu,
taip pat teisę reikalauti persiųsti jo Asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, bei teisę nesutikti su
Asmens duomenų tvarkymu.
1.4. Duomenų tvarkytojas taip pat įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų, kurių pagrindu Duomenų
valdytojas pažeistų taikytinus teisės aktus.
1.5. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Duomenų valdytojui, jeigu Duomenų
tvarkytojas nėra gavęs Duomenų valdytojo nurodymo kaip tvarkyti Asmens duomenis arba jeigu
šios Sutarties pagrindu gautas nurodymas pažeidžia taikytinus teisės aktus ar yra klaidinantis ar
nesuprantamas.
1.6. Jeigu duomenų subjektai, priežiūros institucijos ar kiti tretieji asmenys pateikia prašymą
Duomenų tvarkytojui pateikti informaciją apie Asmens duomenų tvarkymą šios Sutarties pagrindu,
Duomenų tvarkytojas įsipareigoja perduoti tokį prašymą Duomenų valdytojui. Duomenų tvarkytojas
įsipareigoja jokiais atvejais neatlikti jokių veiksmų Duomenų valdytojo vardu ar kaip jo atstovas, ir
taip pat įsipareigoja, be išankstinio Duomenų valdytojo nurodymo, neperduoti ar kitaip neatskleisti
Asmens duomenų ar kitos informacijos, susijusios su Asmens duomenų tvarkymu, jokiais trečiajai
šaliai. Tuo atveju, jeigu Duomenų tvarkytojas turi pareigą remiantis taikytinais teisės aktais atskleisti
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Asmens duomenis, kuriuos Duomenų tvarkytojas tvarko Duomenų valdytojo vardu, Duomenų
tvarkytojas įsipareigoja apie tai nedelsiant informuoti Duomenų valdytoją ir prašyti netaikyti
konfidencialumo įsipareigojimo, sutinkamai su reikalaujama atskleisti informacija.
1.7. Duomenų valdytojas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones,
kad būtų užtikrintas Duomenų valdytojui taikomų taikytinų teisės aktų reikalavimų laikymąsi.
1.8. Duomenų tvarkytojas privalo turėti ir tvarkyti veiklos įrašus, kuriuose būtų detaliai aprašytas
atliekamas asmens duomenų tvarkymas. Šis įrašai turi būti vykdomi sutinkamai su Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento 30 straipsnio reikalavimais, o taip pat sutinkamai su Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos 2018 m. birželio 20 d. „Rekomendacija dėl duomenų tvarkymo
veiklos įrašų“.
2.
SUBTVARKYTOJAI
2.1. Duomenų tvarkytojas neturi teisės pasitelkti Subtvarkytojų be išankstinio konkretaus ar
bendro rašytinio Duomenų valdytojo leidimo. Bendro rašytinio leidimo atveju, Duomenų
tvarkytojas įsipareigoja informuoti Duomenų valdytoją apie visus planuojamus pakeitimus,
susijusius su Subtvarkytojų pasitelkimu ar pakeitimu, ir tokiu atveju Duomenų valdytojas turi teisę
nesutikti su tokiais Subtvarkytojų pakeitimais.
2.2. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti, kad kiekvienas Subtvarkytojas būtų pasitelktas
rašytine sutartimi, kuria būtų numatyta pareiga Subtvarkytojui laikytis tokių pačių Asmens duomenų
tvarkymo pareigų, kurios yra numatytos šioje Sutartyje ir taikytinuose teisės aktuose.
2.3. Duomenų valdytojas turi teisę reikalauti, kad Duomenų tvarkytojas audituotų, įskaitant
patikrinimus, Subtvarkytoją arba pateiktų patvirtinimą, kad toks auditavimas buvo atliktas, ar
padėtų Duomenų valdytojui gauti trečiojo asmens atlikto audito ataskaitą dėl Subtvarkytojų
atliekamų tvarkymo veiksmų, tam, kad būtų užtikrintas atitikimas taikytiniems teisės aktams.
Duomenų valdytojas, taip pat, turi teisę raštu pareikalauti, kad Duomenų tvarkytojas pateiktų
sudarytų sutarčių su Subtvarkytojais, kurie tvarko ar tvarkys Asmens duomenis, kopijas.
2.4. Duomenų tvarkytojas išlieka visiškai atsakingas Duomenų valdytojui už Subtvarkytojų
prievolių vykdymą.
2.5. Duomenų valdytojas turi teisę nurodydamas pagrįstas priežasties atšaukti savo leidimą
Duomenų tvarkytojui pasitelkti Subtvarkytoją. Tokiu atveju, Duomenų tvarkytojas turi nedelsiant
nutraukti tokio Subtvarkytojo pasitelkimą ir Duomenų valdytojo pasirinkimu, nurodytu Duomenų
tvarkytojui, Duomenų tvarkytojas privalo pareikalauti bei užtikrinti, kad Subtvarkytojas ištrintų arba
grąžintų visus Asmens duomenis Duomenų tvarkytojui ir, Duomenų valdytojo reikalavimu, pateiktų
rašytinį tokio ištrynimo ar grąžinimo patvirtinimą arba dokumentus, pagrindžiančius šių
įsipareigojimų įvykdymą.
3.
PERDAVIMAS Į TREČIĄSIAS ŠALIS
3.1. Duomenų tvarkytojas neturi teisės be išankstinio rašytinio Duomenų valdytojo sutikimo,
perduoti Asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Jeigu Duomenų valdytojas
patvirtina tokį perdavimą, perduodant asmens duomenis už Europos Ekonominės Erdvės ribų (į
trečiąsias valstybes), turi būti laikomasi taikytinų teisės aktų reikalavimų.
3.2. Duomenų valdytojas dėl pagrįstų priežasčių turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą
perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes, kaip nurodyta Sutarties 4.1. punkte. Tokiu atveju,
Duomenų tvarkytojas privalo nedelsiant nutraukti tokį asmens duomenų perdavimą ir, remiantis
Duomenų valdytojo reikalavimu, pateikti šias aplinkybės pagrindžiantį rašytinį patvirtinimą.
4.

INFORMACIJOS APSAUGA IR KONFIDENCIALUMAS
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4.1. Tam, kad Duomenų valdytojas galėtų įgyvendinti jam taikytinų teisės aktų nustatytas
pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant pareiga įgyvendinti saugumo priemones, Duomenų tvarkytojas
privalo taikyti tinkamas technines ir organizacines priemones kad apsaugotų tvarkomus Asmens
duomenis. Atitinkamos priemonės turi užtikrinti saugumo lygį, kuris yra tinkamas, atsižvelgiant į:
4.1.1. techninių galimybių išsivystymo lygį;
4.1.2. saugumo priemonių įgyvendinimo sąnaudas;
4.1.3. pavojus ir rizikas, susijusius su Asmens duomenų tvarkymu;
4.1.4. Asmens duomenų, kurie yra tvarkomi, jautrumą.
4.2. Duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti pakankamas Asmens duomenų apsaugos priemones.
Duomenų tvarkytojas turi apsaugoti Asmens duomenis nuo jų neteisėto sunaikinimo, praradimo,
pakeitimo, atskleidimo ar neteisėtos prieigos. Asmens duomenys taip pat turi būti apsaugoti nuo
kitokios formos neteisėto tvarkymo. Atsižvelgdamas į techninių galimybių išsivystymo lygį,
įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat
duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir
laisvėms, Duomenų tvarkytojas turi įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad
būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio saugumas, įskaitant, jei reikia:
4.2.1. pseudonimų suteikimą Asmens duomenims ir jų šifravimą;
4.2.2. gebėjimą užtikrinti nuolatinį duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumą,
vientisumą, prieinamumą ir atsparumą, tvarkant Asmens duomenis;
4.2.3. gebėjimą laiku atkurti sąlygas ir galimybes naudotis Asmens duomenimis fizinio ar
techninio incidento atveju; ir
4.2.4. reguliarių techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas Asmens duomenų
tvarkymo saugumas, tikrinimo, vertinimo ir veiksmingumo procesą.
4.3. Atsižvelgiant į technines ir organizacines priemones, nurodytas Sutarties 5.2. punkte,
Duomenų tvarkytojas taip pat privalo įgyvendinti žemiau nurodytas priemones:
4.3.1. apsaugoti nuo fizinės prieigos Asmens duomenis, kai jie laikomi kompiuterinėje įrangoje ar
kitose laikmenose, kai jie nėra prižiūrimi, t.y. užtikrinti, kad Duomenų tvarkytojo patalpose šį įranga
ir laikmenos būtų užrakinti, siekiant apsaugoti nuo neteisėto naudojimo, poveikio ir vagystės;
4.3.2. duomenų atkūrimo patikrinimo procesas po to, kai Asmens duomenys buvo atkurti iš
atsarginių kopijų;
4.3.3. leidimas prieiti prie Asmens duomenų (juos tvarkyti) turi būti suteiktas tik tiems asmenims,
kuriems Asmens duomenys yra reikalingi jų darbinių funkcijų atlikimui. Turi būti užtikrintos
procedūros tokių leidimų paskirstymui ir panaikinimui;
4.3.4. techninėmis priemonėmis turi būti įmanoma retrospektyviai atsekti prisijungimas prie
Asmens duomenų. Duomenų tvarkytojui turi būti įmanoma patikrinti minėtus duomenis ir perduoti
juos Duomenų valdytojui;
4.3.5. turi būti užtikrintas procesas, kuris užtikrina saugų Asmens duomenų sunaikinimą, kai
Asmens duomenų laikmenos nebėra naudojamos pagal jų paskirtį;
4.3.6. turi būti užtikrintas procesas, kuris užtikrintų Asmens duomenų ir jų atsarginių kopijų
automatinį ar rankinį ištrynimą iš visų sistemų;
4.3.7. su paslaugų teikėjais turi būti sudaromi susitarimai, kuriais tokie paslaugų teikėjai
įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, susijusių su Asmens duomenimis, kai tokie
paslaugų teikėjai teikia Asmens duomenų saugojimui naudojamos įrangos remontą ir aptarnavimą;
4.3.8. Duomenų tvarkytojo patalpose turi būti užtikrinta paslaugų teikėjų teikiamų
paslaugų/vykdomų darbų priežiūra. Laikmenos, kuriose yra Asmens duomenys, iš tokių patalpų turi
būti pašalinamos, jei priežiūra neįmanoma.
4.4. Duomenų tvarkytojas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad padėtų ir praneštų Duomenų
valdytojui apie bet kokią atsitiktinę ar neleistiną prieigą prie Asmens duomenų ar bet kokį kitą
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saugumo pažeidimą (Asmens duomenų pažeidimą) kaip įmanoma nedelsiant, bet, bet kuriuo atveju,
ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sužinojimo apie tokį pažeidimą. Pastarasis pranešimas privalo
būti pateiktas Duomenų valdytojui Sutartyje nurodytu el. pašto adresu. Pranešime turi būti nurodyta,
bent:
4.4.1. aprašytas Asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, įskaitant, jeigu įmanoma,
atitinkamų duomenų subjektų kategorijos ir apytikslis skaičius, taip pat atitinkamų Asmens
duomenų įrašų kategorijos ir apytikslis skaičius;
4.4.2. nurodytas duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti
daugiau informacijos, vardas bei pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys, jeigu Duomenų
tvarkytojas tokį duomenų apsaugos pareigūną yra paskyręs;
4.4.3. aprašytos tikėtinos Asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės;
4.4.4. aprašytos priemonės, kurių ėmėsi arba pasiūlė imtis Duomenų tvarkytojas, kad būtų
pašalintas duomenų saugumo pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemonės galimoms neigiamoms
jo pasekmėms sumažinti.
4.5. Duomenų tvarkytojas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad atsitiktinės ar neleistinos
prieigos prie Asmens duomenų ar bet kokio kito saugumo pažeidimo (Asmens duomenų saugumo
pažeidimo) atveju, kaip įmanoma nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju, ne vėliau kaip per 24 valandas
nuo sužinojimo apie tokį pažeidimą, būtų įvertintas tokio Asmens duomenų saugumo pažeidimo
pavojaus mastas duomenų subjektų, kurių Asmens duomenų saugumas buvo pažeistas, teisėms ir
laisvėms, bei imtis visų būtinų priemonių, kad padėtų Duomenų valdytojui tinkamai pranešti
tokiems duomenų subjektams apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą, jeigu tai yra reikalinga
pagal taikytinus teisės aktus.
4.6. Tuo atveju, kai Duomenų valdytojas atlieka ar ketina atlikti poveikio duomenų apsaugai
vertinimą ir/ar konsultuojasi ar ketina konsultuotis su priežiūros institucija dėl Asmens duomenų
tvarkymo, Duomenų tvarkytojas įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių, suteikti visą turimą
informaciją (kiek jos turi), kad padėtų Duomenų valdytojui tinkamai įgyvendinti pareigas, susijusias
su poveikio duomenų apsaugai vertinimu ir/ar išankstinėmis konsultacijomis su priežiūros
institucija.
4.7. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja sutinkamai su „ES Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento“ 30 str. turėti ir tvarkyti „Duomenų tvarkytojo duomenų apsaugos veiklos įrašus“ ir
pateikti juos duomenų valdytojo reikalavimu.
4.8. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja be Duomenų valdytojo išankstinio rašytinio sutikimo, šios
Sutarties pagrindu tvarkomų Asmens duomenų neatskleisti ar kitaip nepadaryti prieinamų
tretiesiems asmenims, išskyrus Subtvarkytojus, kurie pasitelkti šioje Sutartyje numatyta tvarka.
4.9. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti, kad prieigą prie Asmens duomenų turėtų tik tie
darbuotojai, kuriems tiesiogiai reikalinga tokia prieiga tam, kad būtų įvykdytos Duomenų tvarkytojo
šioje Sutartyje numatytos pareigos. Duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti, kad tokie
darbuotojai būtų įsipareigoję užtikrinti Asmens duomenų konfidencialumą tokia pačia apimtimi,
kiek Duomenų tvarkytojas yra įsipareigojęs užtikrinti konfidencialumą šios Sutarties pagrindu bei
užtikrinti, jog tokie Duomenų tvarkytojo darbuotojai būtų informuoti apie tai, kaip turi būti
vykdomas Asmens duomenų tvarkymas.
4.10. Konfidencialumo įsipareigojimai, numatyti 5 skyriuje išlieka galioti ir po šios Sutarties
nutraukimo ar pasibaigimo.
5.
AUDITAVIMO TEISĖ
5.1. Duomenų valdytojas turi teisę imtis priemonių patikrinti, ar Duomenų tvarkytojas gali
vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir kad Duomenų tvarkytojas iš tiesų yra ėmęsis
priemonių užtikrinti tokį savo pareigų vykdymo atitikimą Sutarčiai. Duomenų tvarkytojas
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įsipareigoja suteikti Duomenų valdytojui visą reikalingą informaciją ir pagalbą, būtiną siekiant
įrodyti įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, įgyvendinimą ir suteikia teisę, sudaro sąlygas ir
padeda Duomenų valdytojui ar kitam jo įgaliotam auditoriui atlikti auditus, įskaitant patikrinimus.
6.
TERMINAI
6.1. Šios Sutarties nuostatos įsigalioja ir yra taikomos Šalims nuo jos pasirašymo dienos ir galioja
tol, kol Duomenų tvarkytojas tvarko Asmens duomenis, kurių duomenų valdytoju yra Duomenų
valdytojas.
6.2. Duomenų valdytojas turi teisę, vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nedelsiant, t.y. įspėjęs
raštu Duomenų tvarkytoją prieš 1 (vieną) darbo dieną, nutraukti šią Sutartį ir/ar Pagrindinę sutartį ir
uždrausti Duomenų tvarkytojui toliau tvarkyti Asmens duomenis, jeigu Duomenų tvarkytojas
nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, įskaitant, bet
neapsiribojant, pažeidžia Asmens duomenų tvarkymo nurodymus, neatlieka ar neleidžia atlikti
audito, nesilaiko taikytinų teisės aktų reikalavimų.
7.
TAIKOMA TEISĖ
7.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji interpretuojama pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės
aktus.
8.
PRIEMONĖS PASIBAIGUS DUOMENŲ TVARKYMUI
8.1. Pasibaigus Pagrindinės sutarties galiojimui, Duomenų tvarkytojas Duomenų valdytojo
pasirinkimu, privalo ištrinti arba grąžinti Duomenų valdytojui visus Asmens duomenis ir ištrinti
esamas jų kopijas, ir privalo užtikrinti, jog bet koks Subtvarkytojas atliks tokius pačius veiksmus.
8.2. Duomenų valdytojo reikalavimu, Duomenų tvarkytojas privalo pateikti Duomenų valdytojui
rašytinį pranešimą, kuriame nurodoma, kokių priemonių buvo imtasi pabaigus Asmens duomenų
tvarkymą, ir pateikti tokių priemonių ėmimąsi patvirtinančius rašytinius įrodymus.
9.
KOMPENSACIJA
9.1. Duomenų tvarkytojas neturi teisės į jokias pinigines kompensacijas už šioje Sutartyje
numatytų įsipareigojimų vykdymą.
10.
ATSAKOMYBĖ
10.1. Be kompensacijos už sutarties pažeidimą, kuriai pagrindas atsirasti kyla iš šios Sutarties arba
Pagrindinės sutarties, Duomenų valdytojas turi teisę reikalauti iš Duomenų tvarkytojo atlyginti visus
Duomenų valdytojo patirtus nuostolius, tame tarpe ir kompensacijų už visas išlaidas, rinkliavas ir
baudas, kurias Duomenų valdytojas patirs pagal taikytinus teisės aktus ar kitus galiojančius teisės
aktus, jeigu Asmens duomenų tvarkymas, kurio pagrindu tokie nuostoliai buvo patirti, buvo atliktas
Duomenų tvarkytojo ir/ar Subtvarkytojo ar per juos.
11.
KITOS NUOSTATOS
11.1. Duomenų valdytojo pagrįstu reikalavimu, Duomenų tvarkytojas privalo įgyvendinti
papildomas technines ir organizacines saugos priemones ir duomenų tvarkymo pakeitimus be jokio
papildomo apmokėjimo. Duomenų tvarkytojas informuojamas apie Duomenų valdytojo nurodymų,
susijusių su Asmens duomenų apsauga ir tvarkymu, pakeitimus pagrįstais terminais, tam, kad
Duomenų tvarkytojas galėtų atlikti reikalingus procesų pakeitimus.
11.2. Duomenų tvarkytojas neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų, kylančių iš Sutarties,
trečiajam asmeniui be išankstinio Duomenų valdytojo sutikimo.
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12.
PRANEŠIMAI
12.1. Visi pranešimai ir susirašinėjimai tarp Šalių vykdomi pagal sąlygas, nurodytas Pagrindinėje
sutartyje. Jeigu Pagrindinėje sutartyje nenumatytos sąlygos Šalių pranešimams ar susirašinėjimams,
visi pranešimai ir susirašinėjimai tarp Šalių pagal šią Sutartį daromi raštu ir siunčiami el. paštu,
registruotu paštu arba per kurjerį Sutartyje nurodytais adresais arba paskutiniu Šalies nurodytu
adresu, arba įteikiant pasirašytinai.
12.2. Pranešimai laikomi gavėjo gautais:
12.2.1. Jeigu siunčiama per kurjerį ar įteikiama asmeniškai, įteikimo momentu;
12.2.2. Jeigu siunčiama registruotu paštu: 5 (penktą) darbo dieną po išsiuntimo;
12.2.3. Jeigu siunčiama elektroniniu paštu, išsiuntimo dieną, jeigu išsiųsta darbo dieną iki 17 val.,
arba sekančią darbo dieną, jeigu pranešimas išsiųstas po darbo dienos 17 val.
13.
GINČŲ SPRENDIMAS
13.1. Be kokie ginčai, kylantys šios Sutarties pagrindu sprendžiami Pagrindinėje sutartyje
nurodyta tvarka. Tuo atveju, jeigu Pagrindinėje sutartyje ginčų sprendimo tvarka nėra nurodyta,
ginčai, kylantys šios Sutarties pagrindu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal
Duomenų valdytojo buveinės vietą, nurodytą VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre.
13.2. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas
egzempliorius įteikiamas Duomenų valdytojui, kitas – Duomenų tvarkytojui.
Duomenų valdytojas
UAB „XXXXXX“
Įmonės kodas 000000
Buveinės adresas
El. paštas
Tel. Nr.
A/s Nr.
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų
centro --- filialo juridinių asmenų registre

Generalinis direktorius
Vardas Pavarde_____________________

Duomenų tvarkytojas
[________________]
Įmonės/asmens kodas [______________]
Buveinės/gyvenamasis
adresas
[______________]
PVM mokėtojo kodas [_____________]
El. paštas [________________]
Tel. Nr. [______________]
A/s [___________________]
Bankas [_______________], banko kodas
[_____]
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų
centro [___________] filialo juridinių asmenų
registre

Pareigos
Vardas Pavardė ____________________
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PRIEDAS Nr.7. Standartinė (tipinė) asmens duomenų tvarkymo sutartis

su trečioje šalyje veikiančių duomenų tvarkytoju.
UAB ,,SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“
TIPINĖ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTIS
SU TREČIOJE ŠALYJE VEIKIANČIŲ TVARKYTOJU
Tipinė sutartis parengta pagal ES komisijos sprendimą „Dėl sutarčių standartinių sąlygų,
nustatytų
asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB nuostatas (2010 m. vasario 5 d. Nr. C(2010) 593) ir šio
sprendimo „Priedą“.
Pastabos.
1 pastaba. Rengiant tipinės sutarties pagrindu sutartį su trečioje šalyje veikiančiu partneriu ši tipinė
sutartis modifikuojama atsižvelgiant į „ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento“ 44-50 straipsnių
nuostatas, priklausomai nuo realių santykių su partneriu trečioje šalyje.
2 pastaba. Šios tipinės sutarties variantas anglų kalba randamasAnglų kalba : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/
Rusų
kalba
:
http://www8.hp.com/ru/ru/pdf/privacy/HP_Customer_Data_Processing_Addendum_Russian.pdf
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUTARTYS
TARP
DUOMENŲ VALDYTOJO UAB ,,SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“
IR DUOMENŲ TVARKYTOJO __________
Duomenis eksportuojančios organizacijos pavadinimas.
UAB ,,SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“ (toliau – Centras)
.......................................................................... .............................................
Adresas .. V. Grybo g. 32A, 10318 Vilnius, Lietuva....................................................
Telefonas +370 5 247 6385;
El. paštas . (8 5) 247 6385
Kita informacija, reikalinga organizacijai identifikuoti
...........................................................................................................................................................
...................................................................
Duomenis
importuojančios
organizacijos
pavadinimas
.............................................................................................
Adresas ...........................................................................................................................................
Telefonas .........................................................;
El. paštas .........................................................
Kita informacija, reikalinga organizacijai identifikuoti
...........................................................................................................................................................
...................................................................
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Uždaroji akcinė bendrovė „SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“, juridinio
asmens kodas 111508848, registruotos buveinės adresas V. Grybo g. 32, Vilnius, Lietuvos Respublika
(toliau – Teikėjas), atstovaujama bendrovės direktoriaus Laimučio Paškevičiaus, veikiančio pagal
bendrovės įstatus, iš vienos pusės,
ir ............................................................................., kurių kiekviena vadinama „šalimi“, o kartu –
„šalys“,
SUSITARĖ dėl tolesnių sutarčių sąlygų (toliau – sąlygos), kad būtų nustatytos tinkamos apsaugos
priemonės, susijusios su asmenų privatumo ir pagrindinių teisių bei laisvių apsauga, duomenų
eksportuotojui perduodant asmens duomenis duomenų importuotojui, kaip nustatyta 1 priedėlyje.
1 sąlyga. Sąvokų apibrėžtys
Šioje sutartyje terminai: asmens duomenys, specialūs duomenys, tvarkyti ir (arba) tvarkymas,
valdytojas, tvarkytojas, duomenų subjektas ir priežiūros institucija turi tą pačią reikšmę kaip ir „ES
bendrajame duomenų apsaugos reglamente“;
Kitų sąvokų apibrėžimai:
duomenų eksportuotojas – duomenų valdytojas, kuris perduoda asmens duomenis;
b)
duomenų importuotojas – tvarkytojas, sutinkantis gauti iš duomenų eksportuotojo asmens
duomenis, kuriuos, jis turi tvarkyti jo vardu po duomenų perdavimo pagal jo nurodymus bei šių sąlygų
reikalavimus ir kuris nepriklauso trečiosios šalies tinkamos apsaugos užtikrinimo sistemai, kaip
nustatyta Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 1 dalyje;
c)
pagalbinis duomenų tvarkytojas – bet koks tvarkytojas, kurį pasamdo duomenų importuotojas
arba bet koks kitas duomenų importuotojo pagalbinis duomenų tvarkytojas ir kuris sutinka iš duomenų
importuotojo arba bet kokio kito duomenų importuotojo pagalbinio duomenų tvarkytojo gauti asmens
duomenis, skirtus tik tvarkymui, kuris atliekamas duomenų eksportuotojo vardu perdavus duomenis
pagal jo nurodymus, sąlygose nustatytus reikalavimus ir rašytinę subrangos sutartį;
d)
taikytina duomenų apsaugos teisė – teisės aktai, ginantys pagrindines asmenų teises ir laisves
(ypač jų teisę į privatų gyvenimą) tvarkant asmens duomenis, kurių turi laikytis duomenų valdytojas
valstybėje narėje, kurioje įsikūręs duomenų eksportuotojas;
e)
techninės ir organizacinės saugumo priemonės – priemonės, kurių paskirtis – saugoti asmens
duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo,
nesankcionuoto atskleidimo arba nesankcionuotos prieigos prie jų, ypač tais atvejais, kai tvarkymo
proceso metu duomenys perduodami tinklu, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.
f)
epizodinis duomenų teikimo pobūdis. Duomenų eksportas neturi sisteminio ir pastovaus
pobūdžio. Duomenys teikiami tik atsiradus būtinybei
g)
duomenų teikimo būtinybė. Duomenų perdavymas yra būtinas, kad būtų įvykdyta ar sudaryta
paslaugos pacientui teikimo sutartis.
a)

2 sąlyga . Išsami informacija apie perdavimą
Išsami informacija apie perdavimą ir ypač apie ypatingas asmens duomenų kategorijas, jeigu taikytina,
nustatyta 1 priedėlyje, kuris yra neatskiriama šių sąlygų dalis.

49

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL STANDARTO LIGONINĖS PROGRAMA
Leidimas Nr.: 2
Keitinys Nr.:

INV 8

Patvirtinta: 2018-10-22
Patvirtinta:

Psl. 50 (iš 57)

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

3 sąlyga. Trečiosios šalies naudos gavėjos
Duomenų subjektas gali iškelti ieškinį duomenų eksportuotojui kaip trečiajai šaliai naudos
gavėjai pagal šią sąlygą, 4 sąlygos b–i punktus, 5 sąlygos a–e ir g–j punktus, 6 sąlygos 1–2 dalis, 7
sąlygą, 8 sąlygos 2 dalį ir 9–12 sąlygas.
2.
Duomenų subjektas gali iškelti ieškinį duomenų importuotojui pagal šią sąlygą, 5 sąlygos a–e ir
g punktus, 6 sąlygą, 7 sąlygą, 8 sąlygos 2 dalį ir 9–12 sąlygas tais atvejais, kai duomenų eksportuotojas
yra faktiškai dingęs, teisiškai nutraukė savo veiklą arba tapo nemokus, išskyrus atvejus, kai visus
duomenų eksportuotojo teisinius įsipareigojimus sutartimi arba teisiniais veiksmais perėmė veiklos
tęsėjas. Jis prisiima duomenų eksportuotojo teises ir įsipareigojimus, ir tokiu atveju duomenų subjektas
gali iškelti tokiai įstaigai ieškinį.
3.
Duomenų subjektas gali iškelti ieškinį pagalbiniam duomenų tvarkytojui pagal šią sąlygą, 5
sąlygos a–e ir g punktus, 6 sąlygą, 7 sąlygą, 8 sąlygos 2 dalį ir 9–12 sąlygas tais atvejais, kai tiek
duomenų eksportuotojas, tiek duomenų importuotojas yra faktiškai dingę, teisiškai nutraukė savo veiklą
arba tapo nemokūs, išskyrus atvejus, kai visus duomenų eksportuotojo teisinius įsipareigojimus
sutartimi arba teisiniais veiksmais perėmė veiklos tęsėjas ir todėl jis prisiima duomenų eksportuotojo
teises ir įsipareigojimus, ir tokiu atveju duomenų subjektas gali iškelti ieškinį tokiam veiklos tęsėjui.
Tokia pagalbinio duomenų tvarkytojo kaip trečiojo asmens atsakomybė apribojama jo paties vykdoma
duomenų tvarkymo veikla pagal šias sąlygas.
4.
Šalys neprieštarauja, kad duomenų subjektui atstovautų asociacija arba kita įstaiga, jeigu
duomenų subjektas to primygtinai pageidauja ir jeigu tai leidžiama pagal nacionalinę teisę.
1.

4 sąlyga. Duomenų eksportuotojo įsipareigojimai
Duomenų eksportuotojas sutinka ir užtikrina, kad:
a)
asmens duomenų tvarkymas, įskaitant jų perdavimą, yra ir bus vykdomas laikantis susijusių
taikytinos duomenų apsaugos teisės nuostatų (ir, jei taikytina, apie jį pranešta atitinkamoms valstybės
narės, kurioje įsikūręs duomenų eksportuotojas, institucijoms) ir juo nepažeidžiamos atitinkamos tos
valstybės nuostatos;
b)
jis davė nurodymus duomenų importuotojui ir visą asmens duomenų tvarkymo paslaugų
laikotarpį duos nurodymus tvarkyti perduotus asmens duomenis tik duomenų eksportuotojo vardu ir
laikantis taikytinos duomenų apsaugos teisės ir šių sąlygų;
c)
duomenų importuotojas suteiks pakankamas garantijas, susijusias su techninėmis ir
organizacinėmis saugumo priemonėmis, nustatytas šios sutarties 2 priedėlyje;
d)
įvertinus taikytinos duomenų apsaugos teisės reikalavimus apsaugos priemonės yra tinkamos,
kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba nuo atsitiktinio
praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo arba nesankcionuotos prieigos prie jų, ypač tais
atvejais, kai tvarkymo proceso metu duomenys perduodami tinklu, taip pat nuo visų kitų neteisėtų
tvarkymo formų, ir kad šiomis priemonėmis užtikrinamas tinkamas apsaugos lygis atsižvelgiant į riziką,
susijusią su tvarkymu, ir saugotinų duomenų pobūdį ir atsižvelgiant į tų priemonių modernumą bei jų
įgyvendinimo išlaidas;
e)
užtikrins saugumo priemonių laikymąsi;
f)
ypatingų kategorijų duomenų perdavimo atveju duomenų subjektui buvo pranešta arba bus
pranešta prieš arba kuo greičiau po duomenų perdavimo, kad jo duomenys gali būti perduoti trečiajai
šaliai, neužtikrinančiai reikiamos apsaugos pagal Direktyvą 95/46/EB;
g)
persiųs bet kokį pranešimą, gautą iš duomenų importuotojo arba pagalbinio duomenų tvarkytojo
pagal 5 sąlygos b punktą ir 8 sąlygos 3 dalį duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jeigu duomenų
eksportuotojas nusprendžia tęsti perdavimą arba nutraukti sustabdymą;
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pagal pageidavimą pateiks duomenų subjektui šių sąlygų kopiją (išskyrus 2 priedėlį ir saugumo
priemonių aprašymo santrauką) ir bet kokios sutarties dėl pagalbinio tvarkymo paslaugų, kuri buvo
sudaryta laikantis šių sąlygų, kopiją, išskyrus atvejus, kai sąlygose arba sutartyje yra komercinės
informacijos; tokiu atveju jis gali pašalinti tokią komercinę informaciją;
i)
pagalbinio tvarkymo atveju tvarkymo veiklą pagal 11 sąlygą vykdo pagalbinis duomenų
tvarkytojas, užtikrinantis bent tokį patį asmens duomenų ir duomenų subjekto teisių apsaugos lygį, kokį
užtikrina duomenų importuotojas pagal šias sąlygas; ir
j)
užtikrins atitiktį 4 sąlygos a–i punktams.
h)

5 sąlyga. Duomenų importuotojo įsipareigojimai.
Duomenų importuotojas sutinka ir užtikrina, kad:
tvarkys asmens duomenis tik duomenų eksportuotojo vardu ir laikysis jo nurodymų ir šių
sąlygų; jeigu jis dėl bet kokių priežasčių negali užtikrinti atitikties, jis sutinka kuo skubiau pranešti
duomenų importuotojui apie tai, kad jis negali užtikrinti atitikties, ir tokiu atveju duomenų
eksportuotojas turi teisę sustabdyti duomenų perdavimą ir (arba) nutraukti sutartį;
b)
neturi pagrindo manyti, kad pagal jam taikytiną teisę jis negalės vykdyti iš duomenų
eksportuotojo gautų nurodymų ir savo įsipareigojimų pagal sutartį, o jeigu ši teisė pakeičiama ir šie
pakeitimai turi didelį neigiamą poveikį pagal šias sąlygas teikiamoms garantijoms ir prisiimtiems
įsipareigojimams, jis kuo greičiau praneš apie šiuos pasikeitimus duomenų eksportuotojui, kai tik apie
juos sužinos, o duomenų eksportuotojas tokiu atveju turi teisę sustabdyti duomenų perdavimą ir (arba)
nutraukti sutartį;
c)
prieš pradėdamas tvarkyti perduotus asmens duomenis jis įgyvendino 2 priedėlyje nustatytas
technines ir organizacines saugumo priemones;
d)
Duomenų importuotojui taikytini privalomi nacionalinių teisės aktų reikalavimai, kurie,
neviršija demokratinėje visuomenėje reikalingų apribojimų, t. y. jeigu jie yra būtina priemonė užtikrinti
nacionalinį saugumą, gynybą, visuomenės saugumą, baudžiamųjų nusikaltimų bei reglamentuojamų
profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, išaiškinimą ir persekiojimą, svarbius valstybės
ekonominius bei finansinius interesus, apsaugoti duomenų subjektą arba kitų asmenų teises ir laisves,
neprieštarauja standartinėms sutarčių sąlygoms. Tokių privalomų reikalavimų, kurie neviršija
demokratinėje visuomenėje reikalingų apribojimų, yra, inter alia, tarptautiniu mastu pripažintos
sankcijos, mokestinių ataskaitų reikalavimai arba pinigų plovimo prevencijos ataskaitų reikalavimai.
e)
kuo greičiau praneš duomenų eksportuotojui apie:
bet kokį teisiškai įpareigojantį teisėsaugos institucijų prašymą atskleisti asmens duomenis, išskyrus
atvejus, kai tai draudžiama, pvz., draudimas pagal baudžiamąją teisę, kuriuo siekiama užtikrinti
teisėsaugos institucijų vykdomo tyrimo konfidencialumą; ii) bet kokią atsitiktinę arba nesankcionuotą
prieigą prie duomenų; ir bet kokius tiesioginius duomenų subjektų prašymus, neatsakydamas į juos,
išskyrus atvejus, kai jis turi leidimą tai daryti;
f)
greitai ir tinkamai atsakys į visas duomenų eksportuotojo užklausas, susijusias su jo vykdomu
perduoti skirtų asmens duomenų tvarkymu, ir laikysis priežiūros institucijos rekomendacijų, susijusių
su perduotų duomenų tvarkymu;
duomenų eksportuotojo prašymu leis atlikti savo duomenų tvarkymo priemonių auditą, kiek tai susiję
su šių sąlygų apimama duomenų tvarkymo veikla, kurį atliks duomenų eksportuotojas arba tikrinimo
grupė, sudaryta iš nepriklausomų narių, kurie turi reikiamą profesinę kvalifikaciją, yra saistomi
pasižadėjimo saugoti konfidencialumą ir kuriuos atrinko duomenų eksportuotojas, kai taikytina,
suderinęs tai su priežiūros institucija;
g)
duomenų subjekto prašymu pateiks jam šių sąlygų arba bet kokios egzistuojančios pagalbinio
duomenų tvarkymo sutarties kopiją (išskyrus atvejį, kai į sąlygas arba sutartį įtraukta komercinė
informacija – tokiu atveju ši komercinė informacija gali būti pašalinta), išskyrus 2 priedėlį, kuris
a)
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pakeičiamas saugumo priemonių aprašymo santrauka tais atvejais, kai duomenų subjektas negali gauti
kopijos iš duomenų eksportuotojo;
h)
pagalbinio duomenų tvarkymo atveju jis iš anksto informavo duomenų eksportuotoją ir gavo jo
išankstinį raštišką sutikimą;
i)
pagalbinio duomenų tvarkytojo teikiamos tvarkymo paslaugos bus vykdomos pagal 11 sąlygą;
j)
nedelsdamas išsiųs duomenų eksportuotojui bet kokio pagalbinio duomenų tvarkymo susitarimo,
sudaromo pagal šias sąlygas, kopiją.
6 sąlyga. Atsakomybė
a.
Šalys susitaria, kad bet koks duomenų subjektas, kuriam bet kuri šalis arba pagalbinis duomenų
tvarkytojas padarė žalą, nes neįvykdė 3 arba 11 sąlygoje nustatytų įsipareigojimų, turi teisę gauti
kompensaciją iš duomenų eksportuotojo dėl patirtos žalos.
b.
Jeigu duomenų subjektas negali reikalauti kompensacijos, kaip nustatyta 1 dalyje, iš duomenų
eksportuotojo dėl duomenų importuotojo arba jo pagalbinio duomenų tvarkytojo padaryto bet kurio iš
jų įsipareigojimų, įvardytų 3 arba 11 sąlygose, pažeidimo dėl to, kad duomenų eksportuotojas yra
faktiškai dingęs, teisiškai nutraukė savo veiklą arba tapo nemokus, duomenų importuotojas sutinka, kad
duomenų subjektas gali iškelti ieškinį duomenų importuotojui, tarytum jis būtų duomenų
eksportuotojas, išskyrus atvejį, kai visus duomenų eksportuotojo teisinius įsipareigojimus sutartimi arba
teisiniais veiksmais perėmė veiklos tęsėjas; tokiais atvejais duomenų subjektas gindamas savo teises
gali iškelti ieškinį tokiam tęsėjui.
c.
Duomenų importuotojas negali išvengti atsakomybės remdamasis tuo, kad pagalbinis duomenų
tvarkytojas nevykdė savo įsipareigojimų.
d.
Jeigu duomenų subjektas negali pareikšti reikalavimų duomenų eksportuotojui arba duomenų
importuotojui, kaip paminėta 1 ir 2 dalyse, dėl pagalbinio duomenų tvarkytojo padaryto bet kurio iš jų
įsipareigojimų, įvardytų 3 arba 11
e.
sąlygose, pažeidimo dėl to, kad duomenų eksportuotojas ir duomenų importuotojas yra faktiškai
dingę, teisiškai nutraukė savo veiklą arba tapo nemokūs, pagalbinis duomenų tvarkytojas sutinka, kad
duomenų subjektas gali iškelti ieškinį pagalbiniam duomenų tvarkytojui, kiek tai susiję su jo vykdoma
duomenų tvarkymo veikla pagal šias sąlygas, tarytum jis būtų duomenų eksportuotojas arba duomenų
importuotojas, išskyrus atvejį, kai visus duomenų eksportuotojo arba duomenų importuotojo teisinius
įsipareigojimus sutartimi arba teisiniais veiksmais perėmė veiklos tęsėjas; tokiais atvejais duomenų
subjektas gindamas savo teises gali iškelti ieškinį tokiam tęsėjui. Tokia pagalbinio duomenų tvarkytojo
atsakomybė apribojama jo paties vykdoma duomenų tvarkymo veikla pagal šias sąlygas.
7 sąlyga. Tarpininkavimas ir jurisdikcija
1.
Duomenų importuotojas sutinka, kad jeigu duomenų subjektas prieš jį pasinaudoja trečiosios
šalies naudos gavėjos teisėmis ir (arba) pareikalauja kompensuoti žalą pagal šias sąlygas, duomenų
importuotojas sutiks su duomenų subjekto sprendimu:
a.
kreiptis dėl ginčo į tarpininką, kurio vaidmenį atliktų nepriklausomas asmuo arba, kai taikytina,
priežiūros institucija;
b.
kreiptis dėl ginčo į valstybės narės, kurioje įsisteigęs duomenų eksportuotojas, teismą.
2. Šalys sutinka, kad duomenų subjekto pasirinkimas nepažeis jo esminių arba procedūrinių teisių imtis
teisių gynimo priemonių pagal kitas nacionalinės arba tarptautinės teisės nuostatas.
8 sąlyga. Bendradarbiavimas su priežiūros institucijomis
1.
Duomenų eksportuotojas sutinka pateikti šios sutarties kopiją saugoti priežiūros institucijai,
jeigu ji to pareikalauja arba jeigu to reikalaujama pagal taikytiną duomenų apsaugos teisę.
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2.
Šalys sutinka, kad priežiūros institucija turi teisę atlikti duomenų importuotojo ir bet kurio
pagalbinio duomenų tvarkytojo auditą, kuris būtų tokio paties masto ir kuriam būtų taikomos tokios
pačios sąlygos kaip ir duomenų eksportuotojo auditui pagal taikytiną duomenų apsaugos teisę.
3.
Duomenų importuotojas kuo skubiau praneša duomenų eksportuotojui apie jam arba bet kuriam
pagalbiniam duomenų tvarkytojui taikytinų teisės aktų, kurie neleistų atlikti duomenų importuotojo arba
bet kurio pagalbinio duomenų tvarkytojo audito pagal 2 dalį, buvimą. Tokiu atveju duomenų
eksportuotojas turi teisę imtis 5 sąlygos b punkte numatytų priemonių.
9 sąlyga. Reglamentuojantys teisės aktai
Šios sąlygos reglamentuojamos valstybės narės, kurioje įsikūręs duomenų eksportuotojas, teisės,
konkrečiai ......................
10 sąlyga. Sutarties variantiškumas
Šalys įsipareigoja neįvairinti ir nekeisti šių sąlygų. Tuo šalims nedraudžiama pridėti sąlygų, susijusių su
dalykiniais klausimais, jeigu jos neprieštarauja pirminei sąlygai.
11 sąlyga. Pagalbinis duomenų tvarkymas
1.
Duomenų importuotojas nesudaro subrangos sutarties dėl duomenų tvarkymo veiksmų,
atliekamų duomenų eksportuotojo vardu pagal šias sąlygas, negavęs išankstinio raštiško duomenų
eksportuotojo sutikimo.
2.
Kai duomenų importuotojas, gavęs duomenų eksportuotojo sutikimą, sudaro subrangos sutartį,
kuria perduoda savo įsipareigojimus pagal šias sąlygas, jis tai daro tik pasirašydamas rašytinį susitarimą
su pagalbiniu duomenų tvarkytoju, kuriuo pagalbinis duomenų tvarkytojas prisiima tokius pačius
įsipareigojimus, kuriuos pagal šias sąlygas prisiima duomenų importuotojas (1 ). Jeigu pagalbinis
duomenų tvarkytojas nevykdo savo duomenų apsaugos įsipareigojimų pagal tokį rašytinį susitarimą,
duomenų importuotojas visiškai atsako duomenų eksportuotojui už pagal tokį susitarimą pagalbinio
duomenų tvarkytojo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.
3.
Iš anksto sudarytoje duomenų importuotojo ir pagalbinio duomenų tvarkytojo rašytinėje
sutartyje taip pat nustatoma trečiosios šalies naudos gavėjos sąlyga, kaip nustatyta 3 sąlygoje, skirta
atvejams, kai duomenų subjektas negali rekalauti kompensacijos, nurodytos 6 sąlygos 1 dalyje, iš
duomenų eksportuotojo arba duomenų importuotojo, nes jie yra faktiškai dingę, teisiškai nutraukė savo
veiklą arba tapo nemokūs ir joks veiklos tęsėjas sutartimi arba teisiniais veiksmais neperėmė visų
duomenų eksportuotojo arba duomenų importuotojo teisinių įsipareigojimų. Tokia pagalbinio duomenų
tvarkytojo kaip trečiojo asmens atsakomybė apribojama jo paties vykdoma duomenų tvarkymo veikla
pagal šias sąlygas.
4.
1 dalyje įvardytos sutarties nuostatos, susijusios su pagalbinio duomenų tvarkymo duomenų
apsaugos aspektais, reglamentuojamos valstybės narės, kurioje įsikūręs duomenų eksportuotojas, teisės,
konkrečiai ...............................................
5.
Pagalbinis duomenų tvarkytojas gali įvykdyti šį reikalavimą pasirašydamas sutartį, kurią pagal
šį sprendimą sudarė duomenų eksportuotojas ir duomenų importuotojas. Duomenų eksportuotojas saugo
pagalbinio duomenų tvarkymo susitarimų, kurie sudaryti pagal šias sąlygas ir apie kuriuos duomenų
importuotojas pranešė pagal 5 sąlygos j punktą, sąrašą, kuris atnaujinamas mažiausiai kartą per metus.
Su sąrašu gali susipažinti duomenų eksportuotojo duomenų apsaugos priežiūros institucija.
6.
Šalys pripažįsta, kad duomenų teikimas pagal šią sutartį turės epizodinį pobūdį ir bus vykdomas
tik esant būtinybei, tai yra sutartis duomenų subjekto naudai negali būti įvykdyta be šių duomenų
perdavimo.
53

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL STANDARTO LIGONINĖS PROGRAMA
Leidimas Nr.: 2
Keitinys Nr.:

INV 8

Patvirtinta: 2018-10-22
Patvirtinta:

Psl. 54 (iš 57)

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

12 sąlyga. Įsipareigojimai nutraukus asmens duomenų tvarkymo paslaugų teikimą
Šalys sutinka, kad nutraukus asmens duomenų tvarkymo paslaugų teikimą duomenų
importuotojas ir pagalbinis duomenų tvarkytojas duomenų eksportuotojo pasirinkimu grąžins visus
perduotus asmens duomenis ir jų kopijas duomenų eksportuotojui arba sunaikins visus asmens duomenis
ir išsiųs patvirtinimą duomenų eksportuotojui, kad tai buvo atlikta, išskyrus atvejus, kai pagal duomenų
importuotojui taikytinus teisės aktus jam draudžiama grąžinti arba sunaikinti visus perduotus asmens
duomenis arba jų dalį. Tuo atveju duomenų importuotojas užtikrina, kad jis garantuos perduotų asmens
duomenų konfidencialumą ir daugiau netvarkys perduotų asmens duomenų.
2.
Duomenų importuotojas ir pagalbinis duomenų tvarkytojas garantuoja, kad, duomenų
eksportuotojo ir (arba) priežiūros institucijos prašymu, leis atlikti savo duomenų tvarkymo priemonių
auditą, kiek tai susiję su 1 dalyje įvardytomis priemonėmis.
Duomenų eksportuotojo vardu
1.

Vardas, pavardė (įrašyti visus): .............................................................. ..............................
Pareigos: .................................................................................................................................
Adresas: .............................................................................................................................
Kita informacija, reikalinga tam, kad sutartis būtų saistanti (jei tokios yra):

Parašas ..........................................................................
(organizacijos antspaudas)
Duomenų importuotojo vardu
Vardas, pavardė (įrašyti visus): .............................................................. ...........................
Pareigos: ______________________
Adresas: ______________________
Kita informacija, reikalinga tam, kad sutartis būtų saistanti (jei tokios yra):

Parašas .............................................................................................
(organizacijos antspaudas)

1 Priedėlis
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Sutarčių standartinių sąlygų
Šis priedėlis yra neatskiriama sąlygų dalis ir šalys privalo jį užpildyti ir pasirašyti
Valstybės narės remdamosi savo nacionalinėmis procedūromis gali įrašyti arba nustatyti bet kokią
papildomą informaciją, kuri turėtų būti įtraukta į šį priedėlį
Duomenų eksportuotojas
Duomenų eksportuotojas yra (trumpai įvardyti veiklą, susijusią su duomenų perdavimu):
...........................................................................................................................................................
Duomenų importuotojas
Duomenų importuotojas yra (trumpai įvardyti veiklą, susijusią su duomenų perdavimu):
...........................................................................................................................................................
Duomenų subjektai
Perduodami asmens duomenys susiję su šiomis duomenų subjektų kategorijomis (nurodyti):
...........................................................................................................................................................
...................................................................
Duomenų kategorijos
Perduodami asmens duomenys susiję su šiomis duomenų kategorijomis (nurodyti):
...........................................................................................................................................................
Ypatingos duomenų kategorijos (jei taikytina)
Perduodami asmens duomenys susiję su šiomis ypatingomis duomenų kategorijomis (nurodyti):
...........................................................................................................................................................
...................................................................
Tvarkymo veiksmai
Su perduodamais duomenimis bus atliekami tokie pagrindiniai tvarkymo veiksmai (nurodyti):
...........................................................................................................................................................
DUOMENŲ EKSPORTUOTOJAS
Pavadinimas UAB ,,SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“
Įgalioto asmens parašas .....................................................................................
DUOMENŲ IMPORTUOTOJAS
Pavadinimas ........................................................................................................
Įgalioto asmens parašas .....................................................................................
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INV 8
2 priedėlis

Sutarčių standartinių sąlygų
Šis priedėlis yra neatskiriama sąlygų dalis ir šalys privalo jį užpildyti ir pasirašyti.
Techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kurias įgyvendino duomenų
importuotojas pagal 4 sąlygos d punktą ir 5 sąlygos c punktą (arba pridėtą dokumentą
ir (arba) teisės aktus), aprašymas:
....................................................................................................................................................
....... ...................................................................
....................................................................................................................................................
....... ...................................................................
AIŠKINAMOJI KOMPENSAVIMO NUOSTATA (NEPRIVALOMA) Atsakomybė
Šalys sutinka, kad jeigu viena šalis yra atsakinga dėl sąlygų pažeidimų, kuriuos padarė kita
šalis, pastaroji tiek, kiek ji yra atsakinga, kompensuos pirmajai šaliai bet kokias jos patirtas
sąnaudas, mokėjimus, žalą, išlaidas arba nuostolius.
Kompensacija priklauso nuo:
to, kad duomenų eksportuotojas nedelsdamas praneša duomenų importuotojui apie
ieškinį; ir
a)

to, kad duomenų importuotojui suteikiama galimybė bendradarbiauti su duomenų
eksportuotoju gynyboje ir sprendžiant ieškinio klausimą ( 1 ).
b)
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( 1) Dalis dėl atsakomybės nėra privaloma.
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