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PATVIRTINTA
Sveikatos apsaugos ministerij os
Ekstremaliq sveikatai situacijq centro
direktoriaus 2019 m. gruodZio .18 d.

isakymu Nr.05-23

ASMENS DUOMENV TVARKYMO, SAUGOJTMO rR 5rt7 DUOVTENU SUBJEKTU TETSIU
IGYVENDINIMO SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS EKSTREMALIV SVEIKATAI

SITUACIJU CENTRE TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens duomenq tvarkymo, saugojimo ir Siq duomenq subjektq teisiq igyvendinimo Sveikatos
apsaugos ministerijos Ekstremaliq sveikatai situacijq centre taisykliq (toliau - Taisykles) tikslas -
nustatyti asmens duomenq tvarkymo apimtis ir duomenq subjekto teisiq igyvendinimo Sveikatos
apsaugos ministerijos Ekstremaliq sveikatai situacijq centre (toliau - Centras) tvark4 siekiant,
igyvendinti atskaitomybes princip4.
2. Taisykles taikomos igyvendinant duomenq subjektq - fiziniq asmenq, kuriq asmens duomenis
tvarko Centras. teises.

3. {gyvendinant duomenq subjekto teises vadovaujamasi 2016 m. balandZio2T d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del
laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95146/EB (Bendrasis duomenq
apsaugos reglamentas) (OL, 2016L,119, p. 1) (toliau - Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens
duomenq teisines apsaugos istatymu.
4. Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka Reglamente vartojamas s4vokas.
5. Tai sy kl es parengto s vadovauj antis Reglamentu.

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

6. Tvarkomq asmens duomenq valdytojas yra Centras, juridinio asmens kodas 191349831, buveines
adresas RoZiq al.4A, Vilnius LT- 03106,
7. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Siq principq:
7.L duomenys renkami ir tvarkomi apibreZtais ir teisetais tikslais, nustatytais pries renkant duomenis ir
toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu bfrdu (laikomasi tikslo apribojimo principo);
7.2. duomenys tvarkomi turint duomenq subjekto sutikim4, arba vykdant su duomenq subjektu
sudaryt4 sutarti, esant teisetam interesui, vykdant duomenq valdytojui taikom4 teising prievolg arba
remiantis bent vienu kitu teisetu duomenq tvarkymo pagrindu (laikomasi teisetumo principo);
7.3. duomenq subjekto atZvilgiu duomenys tvarkomi teisetu, s4Ziningu ir skaidriu bldu (laikomasi
teisetumo, s4Ziningumo ir skaidrumo principo);
7.4. duomenys tvarkomi tikslDs ir, jei reikia del duomenq tvarkymo, nuolat atnaujinami; netiksl[s ar
neiSsam[s duomenys iStaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jq tvarkymas, imamasi visq
pagristq priemoniq uZtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nera tiksliis, atsiZvelgiant i jq tvarkymo
tikslus, butq nedelsiant iStrinami arba iStaisomi (laikomasi tikslumo principo);
7.5. tvarkomi adekvatiis, tinkami ir tik tokie duomenys, kuriq reikia siekiant tikslq, del kuriq jie
tvarkomi (laikomasi duomenq kiekio maZinimo principo);
7.6. duomenys saugomi tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg bltq galima nustatyti ne ilgiau,
negu to reikia pasiekti tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir yra tvarkomi (laikomasi
saugojimo trukmes apriboj imo principo);
7.7. duomenys tvarkomi tokiu bDdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones bltq
uZtikrintas tinkamas asmens duomenq saugumas, iskaitant apsaug4 nuo duomenq tvarkymo be leidimo



2

arba neteiseto duomenq tvarkymo ir nuo netydinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (laikomasi

vientisumo ir konfidencialumo principo).
8. Centre tvarkomi Siq duomenq subjektq kategorijrl asmens duomenys Siais asmens duomenq

tvarkymo tikslais:
8.1. asmenq, pateikusiq Centrui skundq, praSym4 ar praneSimq, asmens duomenys (vardas, pavarde,

asmens kodas, adresas, telefono rySio ir (ar) telefakso numeris, elektroninio pa5to adresas, paraSas,

skundo, pra5ymo ar pranesimo data ir numeris (registravimo Centre data ir numeris), skunde, praSyme

ar prane5ime nurodyta informacija (iskaitant ir ypatingus asmens duomenis), skundo, praSymo ar

pranesimo nagrinejimo rezultatas, Centro atsakymo data ir numeris, skundo, pra5ymo ar praneSimo

nagrinejimo metu gauta informacija) tvarkomi skundq, praSymq ar prane5imq nagrinejimo, asmenq

informavimo, vidaus administravimo (ra5tvedybos tvarkymo) tikslais;
8.2. esamq ir buvusiq Centro valstybes tarnautojq ir darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, (toliau

- darbuotojai) asmens duomenys (vardas, pavardd, asmens kodas, asmens socialinio draudimo

numeris, pilietybe, adresas, telefono numeris, elektroninio pa5to adresas, banko s4skaitos numeris,
gyvenimo ir veiklos apra5ymas, Seimine padetis, pareigos, duomenys apie priemim4 (perkelimfl i
pareigas, atleidim4 iS pareigq, duomenys apie iSsilavinim4, kvalifikacij4, mokym4, atostogas, darbo

uZmokesti, iSeitines iSmokas, kompensacijas, pa5alpas, skatinimus ir nuobaudas, informacija apie

dirbt4 darbo laik4, atliktus darbus ir uZduotis, duomenys apie valstybes tarnautojo tarnybines veiklos
vertinim4, vieSq ir privadiq interesq deklaravimo duomenys, paso arba asmens tapatybes korteles
numeris, iSdavimo data, galiojimo data, dokument4 iSdavusi istaiga, dokumentq registracijos data ir
numeris, skaitmeninis garso arba garso ir vaizdo iraias, iraSyti priemimo i darb4 ar vertinimo komisijq
posedZiq metu, bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Centrq

ipareigoja istatymai ir kiti teises aktai) tvarkomi vidaus administravimo (struktrlros tvarkymo,
personalo valdymo, darbdavio isipareigojimq darbuotojui vykdymo, dokumentq valdymo, apskaitos,

materialiniq ir finansiniq iStekliq naudojimo) tikslu;
8.3. pretendentq i Centro valstybes tarnautojo ar darbuotojo pareigas asmens duomenys (vardas,

pavard6, asmens kodas, pilietybe, adresas, telefono numeris, elektroninio paSto adresas, pareigos, i
kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos apra5ymas, duomenys apie iSsilavinim4 ir kvalifikacij4,
informacija apie asmens kandidatlros tikrinim4 del leidimo dirbti ar susipaZinti su islaptinta
informacija, pokalbio su pretendentu i valstybes tarnautojo pareigas skaitmeninis garso arba garso ir
vaizdo ira5as, dokumentq registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats

asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Centr4 ipareigoja istatymai ir kiti teises aktai) tvarkomi norint
patikrinti, ar asmuo atitinka istatymuose ir igyvendinamuosiuose teises aktuose nustatytus
reikalavimus pareigoms eiti arba darbo funkcijoms atlikti, vidaus administravimo (personalo valdymo,
dokumentq valdymo) tikslu;
8.4. Centro sudarytose sutartyse, kuriq Salimi yra duomenq subjektas ir (ar) jq lykdymo metu
sukurtuose dokumentuose uZfiksuoti duomenys - vardas, pavardd, asmens kodas, adresas, telefono ir
(ar) telefakso numeris, elektroninio pa5to adresas, paraSas, paso arba asmens tapatybes korteles
numeris, iSdavimo data, galiojimo data, dokument4 iSdavusi istaiga, banko s4skaitos numeris,
individualios veiklos pazymejimo numeris, moketinos sumos ir iSskaidiuojami mokesdiai, kiti
dokumentuose, adresuotuose Centrui, nurodomi asmens duomenys, teikiami vykdant sutartis, tvarkomi
teisiniq prievoliq vykdymo ir Centro teisetq interesq igyvendinimo tikslais (sutardiq rykdymo,
atsiskaitymo uZ prekes, paslaugas ar darbus, prievoliq ivykdymo uZtikrinimo ir pan.);

8.5. Centro buhalterines apskaitos programa ,,MAVARIS" Centro tvarkomo valstybes medicinos
rezervo i5tekliq apskaitos tikslu tvarkomi asmens duomenys: fiziniq asmeml vardas pavardd, adresas,

telefonas; juridinio asmens pavadinimas, imonds kodas, adresas.

8.6. duomenq subjektq vaizdo stebejimo duomenys, kurie tvarkomi Centro darbuotojq bei Centro turto
ir pastatq saugumo uZtikrinimo tikslu.
8.7. gali bDti tvarkomi ir kitq kategorijq asmens duomenys, vykdant duomenq valdytojui taikom4
teising prievolg arba remiantis bent vienu kitu teisetu duomenq tvarkymo pagrindu.
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g.g. Centre duomenq veiklos iraSai pateikiami Taisykliq 7 priede' Duomenq

tvarkymo ve Centre yia nuolat, bet ne rediau kaip kart4 per kalendorinius metus,

tikrinamas ir iant uZtikrinti reali4 tvarkomq asmens duomenq apimti Centre.

9. Centras, saugodamas asmens duomenis, igyvendina ir uZtikrina tinkamas organizacines ir technines

priemones, skirtas asmens duomenimt nuo atsi sunaikinimo, pakeitimo'

utrkl.idi*o, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto UZtikrinama prieigos prie

asmens duomenq apsauga, valdymas ir kontrole. Prie enq gali bflti suteikiama tik

tiems valstybes tamauto3u-r ir (ar) darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jq

funkcijoms vykdyti. prieigos teises prie asmens duomenq naikinamos pasibaigus valstybes tarnautojo

ir (ar) darbuotojo valstyb.-es tamybos ar darbo teisiniams santykiams, pasikeitus darbo frrnkcijoms'

kurioms lykdyti prieiga prie asmens duomenq tampa nereikalinga.

10. Kompiuterines aarUo vietos, tamybines stotys ir kita technine iranga, kurios pagalba gali buti

pasiekiami asmens duomenys, apsaugoma vadovaujantis gerosiomis informacijos saugos praktikomis

i. teises aktq reikalavimais. DraudZiamas ir grieilai kontroliuojamas nelegalios (neleistinos)

programines irangos naudojimas. Kiti asmens duomenq saugos reikalavimai nustatomi ir igyvendinami

vad"ovaujantii recnniniais valstybes registrq (kadastrq), Zinybiniq registrq, valstybes informaciniq

sistemq ir kitq informaciniq sistemq elektronines informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais

Lietuvos Respublikos vidausieikalq ministro 2013 m. spalio 4 d. fsakymuNr. 1V-832,,DeLTechniniq

valstybes registrq (kadastry), Zinybiniq registrq, iniq sistemq ir kitq informaciniq

sistemq elJktronines informacijos saugos r inimo", Bendrqiq elektronines

informacijos saugos reikalavimq apra5u, putuirtint likos Vyriausybds 2013 m. liepos

24 d. nutanmu Nr, 716 ,,Del Bendrqjq elektronines informacijos saugos reikalavimq apraso, Saugos

dokumentq turinio gairiq apraSo ir 
-Eiektronines 

informacijos, sudarandios valstybes informacinius

i5teklius, warbos ivertinimo ir valstybes informaciniq sistemq, registry ir kitq informaciniq sistemq

klasifikavimo gairiq apraso patvirtinimo", Organizaciniq ir techniniq kibernetinio saugumo

reikalavimq, taikomq kibemetinio saugumo subjektams apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos

Vyriausyber ZOfg m. rugpj[dio 13 d. nutarimu Nr. 818,,DeI Lietuvos Respublikos kibernetinio

saugumo istatymo igyvendinimo".
11,-Centro vaistybes-tarnautojai ir darbuotojai bei pretendentq vertinimo komisijq nariai, kuriems yra

suteikta teise tvarkyti asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet koki4

su asmens duomenimis susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino atlikdami savo funkcijas, pasiraso

Taisykliq 5 priede nustatytos formos Konfidencialumo pasiZadejim4. Su asmens duomenimis galima

atlikii tik tuos veiksmus, turiems atlikti valstybes tarnautojui ar darbuotojui bei pretendentq vertinimo

komisijos nariui yra suteiktos teisds'

12. Centro valstybes tarnautojai ir darbuotojaj, kurie automatiniu budu tvarko asmens duomenis, turi

naudoti periodiSlai keidiamus slaptaLodLiur. Siuo, slaptaZodZius saugo ir Zino tik valstybes tamautojas

ar darbuotojas, dirbantis konkrediu kompiuteriu. Prireikus (pasikeitus valstybes tarnautojui ar

darbuotojui,lskilus isilauZimo gresmei ir pan.) slaptaLodZiai turi blti keidiami.

III SKYRIUS
VAIZDO STEBEJIMO IR GARSO IRASU DUOMENU TVARKYMAS

13. Siekiant uZtikrinti Centro darbuotojq bei Centro turto, patalpq ir pastatq saugum4 gali bUti

rykdomas Siq objektq vaizdo stebejimas.

14. {gyvendinaniduomenq subjekto teisg susipaZinti su savo garso ar vaizdo duomenimis, tvarkomais

ceniio, uZtikrinama trediqjq ui-.nq teise i privatq gyvenim4. Duomenq subjektui susipaZistant su

garso ira5u panaikinama gaiimyUe identifikuoti trediuosius asmenis, o susipaZistant su vaizdo irasu,

j"eigu vaizdoira5e matomi kiti asmenys, kuriq tapatybe gali buti nustatyta, ar kita informacija' kuri gali

paieisti treeiqjq asmenq privatum4, Sie vaizdai turi buti retusuoti ar kitais bldais panaikinama

galimybe identifikuoti trediuosius asmenis.

15. Centras uZtikrina, kad prieigos teises prie garso ir vaizdo duomenq bltq suteikiamos tik turintiems

teises naudotojams ir tik tokia apimtimi, kiek jos brtinos valstybes tarnautojui ar darbuotojui



pareiginems funkcijoms atlikti. Prieigos teises prie garso ar vaizdo duomenq naikinamos pasibaigus

duomenq valdytojo ir jo darbuotojo darbo santykiams, pasibaigus valstybes tarnybos teisiniams

santykiams, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie garso ar vaizdo duomenq

nereikalinga, taip pat nutraukus asmens duomenq tvarkymo sutarti, sudaryt4 su asmens duomenq

tvarkytoju, ar Siai sutardiai nustojus galioti.
16. Valstybes tamautojai ir darbuotojai, turintys prieigos teisg prie garso ar vaizdo duomenq, pastebejq

garso ar vaizdo duomenq saugumo paZeidimus (veiksmus ar neveikim4, galindius sukelti ar

sukeliandius gresmg asmens duomenq saugumui), turi informuoti Centro duomenq apsaugos

pareigun4. Tolimesne procedura vykdoma Taisykliq XIII skyriuje nustatyta tvarka.

17. Duomenq subjektq teises, susijusios su garso ar vaizdo duomenq tvarkymu, igyvendinamos
Taisykliq XII skyriuje nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
TEISE GAUTI INFORMACIJA APIE DUOMENU TVARKYMA

18. Bendra informacija apie Centro atliekam4 duomenq subjektq asmens duomenq tvarkym4
pateikiama Centro intemeto svetainds adresu www.essc.sam.lt skiltyje ,,Duomenq apsauga"

paskelbiant Sias Taisykles.
19. Kai duomenq subjekto asmens duomenys renkami tiesiogiai i5 duomenq subjekto, informacija apie

duomenq subjektq asmens duomenq tvarkym4, nurodyta Reglamento 13 straipsnyje, pateikiama

asmens duomenq gavimo metu ZodZiu ar ra5tu (atsiZvelgiant i tai, kokiu bldu duomenq subjektas

kreipiasi i Centr4), iSskyrus atvejus, kai duomenq subjektas toki4 informacij4 jau turi arba kai tokiq
duomeng rinkimo bei teikimo tvarka ir duomenq gavejai apibreZiama istatymuose ir kituose teises

aktuose. Informacija raStu teikiama pagal Taisykliq I priede pateikt4 form4.

20. Kai duomenq subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai i5 duomenq subjekto, apie Sio

duomenq subjekto asmens duomenq tvarkym4 informuojama raStu naudojant Taisykliq 1 priede

pateikt4 form4:
20.1. per pagrist4 laikotaqpi nuo asmens duomenq gavimo, bet ne veliau kaip per vien4 mdnesi,

atsiZvelgiant i konkredias asmens duomenq tvarkymo aplinkybes ;

20.2. jeigu asmens duomenys bus naudojami rySiams su duomenq subjektu palaikyti - ne veliau kaip
pirm4 kart4 susisiekiant su tuo duomenq subjektu; arba

20.3. jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenq gavejui - ne veliau kaip

atskleidZiant duomenis pirm4 kart4.
21. Taisykliq 20 punktas netaikomas, kai duomenq subjektas toki4 informacij4 jau turi arba kai tokiq
duomenq rinkimo bei teikimo tvarka ir duomenq gavejai aplbreliama istatymuose ir kituose teises

aktuose aryra kitos Reglamento l4 straipsnio 5 dalyje nurodytos s4lygos.

V SKYRIUS
TEISE SUSIPAZINTI SU DUOMENIMIS

22. Centras, esant duomenq subjekto praSymui igyvendinti teisg susipaZinti su savo asmens

duomenimis, turi pateikti:
22.7. informacijq, ar duomenq subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;

22.2. su asmens duomenq tvarkymu susijusi4 informacij4, numatyt4 Reglamento 15 straipsnio I ir 2
dalyse, jeigu duomenq subjekto asmens duomenys tvarkomi;
223, tvarkomq asmens duomenq kopUq ar i5ra54.

23. Duomenq subjektas turi teisg praSyti, kad jam bDtq pateikta tvarkomq asmens duomenq kopija ar

i5ra5as ir kita forma, nei Centras pateikia, nebent tai bfitq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq
pastangq.

VI SKYRIUS
TEISE REIKALAUTI ISTAISYTI DUOMENIS



)

24. Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento l6 straipsniu, turi teisg reikalauti, kad bet kokie
jo tvarkomi netikshs asmens duomenys bUtq i5taisyti, o neiSsam[s papildyti.

15. Centras nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas, patikrina asmens duomenis ir, jeigu

yra nustatoma, kad duomenq subjekto pateiktas pra5ymas yra pagristas, nedelsdamas, bet ne veliau

kaip per 5 darbo dienas, i5taiso neteisingus, nei5samius, netikslius asmens duomenis arba jeigu nera

galimybiq nedelsiant i5taisyti neteisingus, neiSsamius ar netikslius asmens duomenis, sustabdo tokiq

asmens duomenq tvarkym4 ir Siuos asmens duomenis saugo tol, kol jie bus i5taisyti.

26. Siekiant isitikinti, kad tvarkomi duomenq subjekto asmens duomenys yra netikslls ar nei5samiis,

Centras gali duomenq subjekto papraSyti pateikti tai patvirtinandius irodymus.
27. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (iStaisyti duomenq subjekto praSymu) buvo perduoti

duomenq gavdjams, Centras Siuos duomenq gavejus apie tai informuoja, nebent tai bfltq neimanoma ar

pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq subjektas turi teisg pra5yti, kad jam bfltq pateikta

informacija apie tokius duomenq gavejus.

VII SKYRIUS
TEISE REIKALAUTI ISTRINTI DUOMENIS (,,TEISE BfTTI PAMIRSTAM")

28. Duomenq subjekto teise i5trinti jo asmens duomenis (,,teise buti pamirStam") igyvendinama
Reglamento 1 7 straipsnyj e numatytais atvej ais.

29. Duomenq subjekto praSyme turi blti i5samiai argumentuota, del kokiq prieZasdiq yra praSoma

i5trinti jo asmens duomenis (pra5yme turi bfiti nurodytas vienas i5 Reglamento 17 straipsnyje nurodytq

pagrindq).
30. Centras, gavgs duomenq subjekto praSym4, nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo

praSymo gavimo dienos, atlieka praSymo lvertinim4, siekdamas nustatyti, ar duomenq subjekto

pateiktas praSymas yra pagristas.

Jeigu yra nustatoma, kad duomenq subjekto pateiktas praSymas yra pagristas, Centras nedelsdamas,

bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas, i5trina su duomenq subjektu susijusius asmens duomenis

(iSskyrus atvejus, jeigu yra bent vienas Reglamento l7 straipsnio 3 dalyje nurodytq pagrindq) arba,

jeigu nera galimybiq, nedelsiant sunaikinti duomenq subjekto asmens duomenq, apriboja duomenq

subjekto asmens duomenq tvarkymo veiksmus.

31. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (iStrinti duomenq subjekto pra5ymu) buvo perduoti

duomenq gavejams, Centras Siuos duomenq gavejus apie tai informuoja, nebent tai bfltq neimanoma ar

pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq subjektas turi teisg praSyti, kad jam btitq pateikta

informacija apie tokius duomenq gavejus.

VIII SKYRIUS
TEISE APRIBOTI DUOMENU TVARKYMA

32. Reglamento l8 straipsnio I dalyje numatytais atvejais duomenq subjektas turi teisg reikalauti

apriboti jo asmens duomenq tvarkym4.
33. Centras, gavQs duomenq subjekto praSym4, nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo

praSymo gavimo dienos, atlieka praSymo ivertinim4, siekdamas nustatyti, ar duomenq subjekto

pateiktas praSymas yra pagristas.

Nustatgs, kad praSymas yra pagristas, Centras apriboja duomenq subjekto asmens duomenq tvarkym4

ir nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo del asmens duomenq tvarkymo

apribojimo priemimo, informuoja duomenq subjekt4 apie jo asmens duomenq tvarkymo apribojim4.

34. Centras, duomenq subjekto praSymu apribojgs jo asmens duomenq tvarkymo veiksmus, asmens

duomenis saugo tol, kol jie bus i5taisyti ar sunaikinti (duomenq subjekto pra5ymu arba pasibaigus

duomenq saugojimo terminui), o prie5 tokio apribojimo panaikinimq duomenq subjektas ra5tu ar

elektroniniq ry Siq priemonemi s yra informuoj amas.
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35. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (kuriq tvarkymas apribotas pagal duomenq subjekto

praSym4) buvo perduoti duomenq gavejams, Centras Siuos duomenq gavejus apie tai informuoja,
nebent tai butq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq subjektas turi teisg

praSyti, kad jam bfitq pateikta informacija apie tokius duomenq gavejus.

IX SKYRIUS
TEISE I DUOMENV PERKELIAMUMA

36. Centras neatlieka asmens duomenq tvarkymo, del kurio duomenq subjektas gali igyvendinti teisg i
duomenq perkeliamum4 pagal Reglamento 20 straipsni.

X SKYRIUS
TEISE NESUTIKTI SU DUOMENU TVARKYMU

37. Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento 21 straipsniu, turi teisg del su juo konkrediu
atveju susijusiq prieZasdiq bet kuriuo metu nesutikti, kad Centras tvarkytq jo asmens duomenis, kai Sie

asmens duomenys Centre yra tvarkomi Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktuose nustatytais

atvejais.
38. Centras duomenq subjekto teisg nesutikti, kad bltq tvarkomi jo asmens duomenys, igyvendina,
jeigu duomenq subjekto nesutikimas yra teisiSkai pagristas. Tokiu atveju Centras nedelsdamas

nutraukia asmens duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus istatymuose nustatytus atvejus, ir apie tai
informuoj a duomenq gavejus.

39. Duomenq subjektui i5reiSkus nesutikim4 su asmens duomenq tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas

tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendZiama, kad prieZastys, del kuriq atliekamas asmens duomenq

tvarkymas, yra vir5esnds uZ duomenq subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys
yra reikalingi pareik5ti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

XI SKYRIUS
PRASYMO IGYVENDINTI DUOMENU SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

40. Kreipdamasis del duomenq subjekto teisiq igyvendinimo duomenq subjektas Centrui turi pateikti

Taisykliq 2 priede nurodytos formos raSytini praSym4 (toliau - praSymas) asmeniSkai, paStu ar

elektroniniu pa5tu info@essc.sam.lt.
41. Jeigu del duomenq subjekto teisiq igyvendinimo kreipiamasi ZodZiu ar praSymas pateiktas raStu

asmeniSkai, duomenq subjektas turi patvirtinti savo tapatybg pateikdamas asmens tapatybg

patvirtinanti dokument4. To nepadarius, duomenq subjekto teisOs ndra lgyvendinamos. Si nuostata

netaikoma, jeigu duomenq subjektas kreipiasi del informavimo apie asmens duomenq tvarkym4 pagal

Reglamento 13 ir 14 straipsnius.
42, Jeigu del duomenq subjekto teisiq igyvendinimo kreipiamasi ra5tu, pateikiant praSym4 pa5tu,

tuomet kartu su praSymu turi btti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybg patvirtinandio dokumento

kopija. Teikiant praSym4 elektroninemis priemondmis, praSymas turi b[ti pasiraSytas kvalifikuotu
elektroniniu para5u arba jis turi bDti suformuotas elektroninemis priemondmis, kurios leidLiauZtikrinti
teksto vientisum4 ir nepakeidiamum4. Si nuostata netaikoma, jeigu duomenq subjektas kreipiasi del

informavimo apie asmens duomenq tvarkym4 pagal Reglamento 13 ir l4 straipsnius.
43. Pra5ymas igyvendinti duomenq subjekto teises turi bUti iskaitomas, asmens pasiraSytas, jame turi
blti nurodyti duomenq subjekto vardas, pavardd, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys rySiui
palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakym4 del duomenq subjekto teisiq igyvendinimo ir
informacija apie tai, koki4 i5 Taisykliq nurodytq teisiq ir kokia apimtimi duomenq subjektas

pageidauj a igyvendinti.
44. Savo teises duomenq subjektas gali igyvendinti pats arba per atstov4.
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45. Asmens atstovas pra5yme turi nurodyti savo vard4, pavardg, adres4 ir (ar) kitus kontaktinius
duomenis rySiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakym4, taip pat atstovaujamo
asmens vard4, pavardg ir adres4 bei pateikti atstovavim4 patvirtinanti dokument4 ar jo koprje.
46. Esant abejoniq del duomenq subjekto tapatybes, Centras turi teisg papraSyti papildomos
informacijos, reikalingos ja isitikinti. Tokiu atveju praSymo nagrinejimo terminas pratgsiamas tokiam
laikotarpiui, per kuri duomenq subjektas ar jo atstovas pateikia papildom4 informacij4 ar dokumentus.
47. Visais klausimais, susijusiais su duomenq subjekto asmens duomenq tvarkymu ir naudojimusi savo
teisemis, duomenq subjektas turi teisg kreiptis i Centro duomenq apsaugos pareigDn4, kurio duomenys
skelbiami Centro interneto svetaineje adresu www,essc.sam.lt skiltyje ,,Duomenq apsauga". Siekiant
uZtikrinti Reglamento 38 straipsnio 5 dalyje itvirtint4 konfidencialum4, kreipiantis i duomenq
apsaugos pareigln4 paStu, ant voko uZraSoma, kad korespondencija skirta duomenq apsaugos
pareiglnui.

XII SKYRIUS
PRASYMO IGYVENDINTI DUOMENV SUBJEKTO TEISES NAGRINEJIMAS

48. Gavus duomenq subjekto praSym4, ne veliau kaip per vien4 menesi nuo praSymo gavimo, jam
pateikiama informacija apie tai, kokiq veiksmq buvo imtasi pagal gaut4 praSym4. Jeigu praSymo
nagrinejimo metu duomenq subjektas ji patikslina (papildo) arba suformuluoja i5 esmes nauj4
pra5ym4, nagrinejimo terminas skaidiuojamas nuo patikslinto (papildyto) praSymo gavimo dienos.
Nurodytas laikotarpis gali buti pratgstas dar dviem menesiams, atsiZvelgiant i praSymo sudetingum4 ir
nagrinejamq praSymq skaidiq. Centras prieS pratgsdamas praSymo nagrinejimo termin4 informuoja
duomenq subjekt4 apie praSymo nagrinejimo termino pratgsim4 ir pateikia termino pratgsimo
prieZastis. Jeigu bus veluojama pateikti informacij4, per nurodyt4 termin4 duomenq subjektas
informuojamas apie tai, nurodant velavimo prieZastis ir apie galimybg pateikti skundq Valstybinei
duomenq apsaugos inspekcij ai.
49. Jeigu pra5ymas pateiktas nesilaikant ApraSo XI skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimq, jis
nenagrinejamas, ir nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas, duomenq subjektas apie tai
informuoj amas nurodant prieZastis.
50. Jeigu praSymo nagrinejimo metu nustatoma, jog duomenq subjekto teises yra apribotos
Reglamento 23 straipsnio I dalyje numatytais pagrindais, duomenq subjektas apie tai informuojamas.
51. Informacija pagal duomenq subjekto praSym4 del jo teisiq igyvendinimo pateikiama valstybine
kalba duomenq subjekto pasirinktu bUdu: Lodlil, paStu ar elektroninemis rySiq priemonemis.
52. Visi veiksmai pagal duomenq subjekto praSymus igyvendinti duomenq subjekto teises atliekami ir
informacija teikiama nemokamai. Kai duomenq subjekto praSymai yra akivaizdZiai nepagristi arba
neproporcingi, visq pirma, del jq pasikartojandio turinio, Centras gali atsisakyti imtis veiksmq pagal
duomenq subjekto praSym4.
53. Centro veiksmus, igyvendinant duomenq subjekto teises, duomenq subjektas turi teisg skqsti pats
arba per savo atstov4, igaliot4 ne pelno istaig4, organizac44 ar asociacij4, kaip nustatyta Reglamento
80 straipsnyje, Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paStas

ada@ada.lt interneto svetaine www.ada.lt, taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

XIII SKYRIUS
ASMENS DUOMENU SAUGUMO PAZEIDIMU VALDYMAS

54. fvykus bet kokiam asmens duomenq saugumo paZeidimui ar kitam incidentui, susijusiam su
asmens duomenq saugumu Centre, Centro valstybes tarnautojai ir darbuotojai, kuriems tapo Zinoma
apie asmens duomenq saugumo paZeidim4, privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip paLeidimo ar
incidento paaiSkejimo dien4, informuoti Centro duomenq apsaugos pareigln4.
55. {vykus bet kokiam asmens duomenq saugumo paZeidimui, Centras privalo kuo greidiau paSalinti
asmens duomenq saugumo paZeidimus ir jq pasekmes, siekiant atstatyti padeti, kuri buvo pries
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paZeidim4, imtis visq priemoniq, kad pavojus arba galima Zala duomenq subjektq teisems ir laisvems
bltq sumaZinta arba panaikinta.
56. Asmens duomenq saugumo paZeidimo atveju Centras ne veliau kaip per 72 valandas nuo tada, kai
suZinojo apie asmens duomenq saugumo paLeidim1, vadovaujantis Pranesimo apie asmens duomenq
saugumo paLeidimq pateikimo Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai tvarkos apraSe,
patvirtintame Valstybinds duomenq apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 27 d. isakymu
Nr, 1T-72(l.l2.E),,Ddl PraneSimo apie asmens duomenq saugumo paleidimE pateikimo Valstybinei
duomenq apsaugos inspekcijai tvarkos apraSo patvirtinimo", tvarka ir s4lygomis praneSa Valstybinei
duomenq apsaugos inspekcijai.
57. PraneSimas Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai nera teikiamas, jeigu asmens duomenq
saugumo paZeidimas neturetq kelti pavojaus fiziniq asmenq teisdms ir laisvems. Nustatant, ar asmens
duomenq saugumo pazeidimas kelia pavojq fiziniq asmenq teises ir laisvems, vertinama:
57 .1. paLeidimo pobudis;
57 .2. asmens duomenq pobldis, kategorija, apimtis, jautrumas;
57.3. duomenq subjekto identifikavimo galimybe tiesiogiai ar netiesiogiai pasinaudojant paZeidimo
objektu esandiais duomenimis;
57.4. padariniq duomenq subjektui sunkumas, t. y. vertinama tokio asmens duomenq saugumo
paZeidimo galimi sukelti ftzimat, materialiniai ir nematerialiniai padariniai duomenq subjekto teisems
ir laisvems: ar duomenq subjektas praranda savo asmens duomenq kontrolg, ar pasirei5kia koks nors
duomenq subjektq teisiq apribojimas, diskriminacija, tapatybes vagyste ar sukdiavimas, finansiniai
nuostoliai, neteisdtas pseudonimo panaudojimas ar atskleidimas, Lala reputacijai, konfidencialios
informacijos (komercin6s, gamybines, profesines paslapties) praradimas, jautrios informacijos
atskleidimas, kiti galimi ekonominiai, socialiniai nuostoliai;
57.5. duomenq subjektq ypatinga charakteristika (pavyzdZiui, vaikai, paLeidLiami asmenys);
57.6. su asmens duomenq saugumo paZeidimu susijusirl asmenq mastas.
58. Preziumuojama, kad asmens duomenq saugumo paZeidimas kelia pavojq duomenq subjekto
asmens teisems ir laisvems, kai asmens duomenq saugumo paZeidimas yra susijgs su specialiq
kategorijq asmens duomenimis.
59. Kai del asmens duomenq saugumo paZeidimo gali kilti didelis pavojus duomenq subjektq teisems
ir laisvems, Centras privalo ne veliau kaip per 72 valandas prane5ti apie asmens duomenq saugumo
paZeidim4 tiesiogiai duomenq subjektui pateikdamas Taisykliq 3 priede nurodytos formos praneSim4.
PraneSimas duomenq subjektui pateikiamas iprastu komunikavimo su duomenq subjektu b[du, dedant
maksimalias pastangas, kad praneSimas pasiektq adresat4.
60. ApraSo 59 punkte nurodytas prane5imas duomenq subjektams apie asmens duomenq saugumo
paZeidimus nera teikiamas, jeigu yra bent viena Reglamento 34 straipsnio 3 dalyje nurodytq s4lygq.
61. Centras privalo informuoti duomenq subjektus apie asmens duomenq saugumo paZeidim4,
pateikdamas nustatytos formos pranesimq, jeigu to pareikalauja Valstybine duomenq apsaugos
inspekcija.
62. UZ praneSimq apie asmens duomenq saugumo paZeidim4 pateikim4 Valstybinei duomenq apsaugos
inspekcijai ir duomenq subjektams yra atsakingas Centro duomenq apsaugos pareigunas. Centro
valstybes tarnautojai ir darbuotojai privalo operatyviai teikti duomenq apsaugos pareigiinui vis4 jo
papraSyt4 su asmens duomenq saugumo paZeidimu susijusi4 informacij4 ir dokumentus.
63. Centras, sudarydamas bet kokio pobDdZio sutartis, kuriq pagrindu yra perduodami asmens
duomenys, uZtikrina, kad sutartyse bUtq itvirtinta pareiga kitai sutarties Saliai pranesti Centrui apie
asmens duomenq saugumo paZeidimo atvejus ne vdliau kaip per 24 val. nuo suZinojimo momento
pateikiant prane5imo formoje nustatyt4 informacij4 bei bendradarbiauti teikiant informacij4
Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai ir (ar) duomenq subjektams.
64. Centre tvarkomas Asmens duomenq saugumo paZeidimq registras pagal Taisykliq 4 priede
patvirtint4 form4. UZ Asmens duomenq saugumo paZeidimq registro pildym4 atsakingas Centro
duomenq apsaugos pareiglnas. Asmens duomenq saugumo paZeidimq registre registruojami visi
asmens duomenq saugumo paZeidimai, nepaisant to, ar apie juos praneSta Valstybinei duomenq
apsaugos inspekcijai ir duomenq subjektui, ar tokie paZeidimai gali sukelti pavojq duomenq subjektq
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teisems ir laisvems, ar ne. Asmens duomenq saugumo paZeidimq registras yra pateikiamas Valstybinei

duomenq apsaugos inspekcijai jai pareikalavus. Asmens duomenq saugumo paZeidimq registras gali

b[ti popierinds arba elektronines formos. UZpildytas Asmens duomenq saugumo paZeidimq registras

saugomas 5 metus nuo paskutinio iraSo Asmens duomenq saugumo paZeidimq registre padarymo.

Informacija apie paLeidim4 i Asmens duomenq saugumo paZeidimq registr4 turi bUti ivedama
nedelsiant, kai tik paaiSkeja galimas paZeidimas, bet ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo galimo

paZeidimo paaiSkejimo momento. Kai pasikeidia Asmens duomenq saugumo paZeidimq registre

nurodyta informacija arba paaiSkeja nauja informacija, Asmens duomenq saugumo paZeidimq registre

esanti informacija turi b[ti papildoma ir (ar) koreguojama.
65. Duomenq apsaugos pareig[nas kartu su IT specialistu ir duomenq saugos igaliotiniu nedelsiant, bet

ne veliau kaip per 24 valandas nuo praneSimo gavimo momento, iSnagrineja prane5ime nurodytas

aplinkybes, ivertina, ar padarytas paZeidimas, jei paZeidimas padarytas, nustato, kokio pobldZio (tipo)

pa:Zeidimas padarytas, asmens duomenq, kuriq saugumas paZeistas, kategorijas, iskaitant specialiq

kategorijq asmens duomenis, paZeidimo prieZastis, paZeidimo apimtis (duomenq subjektq kategorijos

ir jq skaidius), esamas ir (ar) galimas pasekmes ir Lalq,padarytE duomenq subjektui (-ams), ivertina
pavojq duomenq subjekto teisems ir laisvems (toliau - rtzrka), kuris gali atsirasti del galimo

paZeidimo, Taisykliq nustatyta tvarka pateikia Centro vadovui iSvad4 del paZeidimo buvimo ir rizikos.

66. PaLeidimo tyrimo metu darbuotojai ir duomenq tvarkytojas privalo operatyviai teikti Centro

vadovui vis4 jo papraSyt4 su paZeidimu susijusi4 informacij4 ir dokumentus.

67 . Rizika vertinama obj ektyviai ivertinus paZeidimo aplinkybes ir atsiZvelgiant i :

67 ,1. paLeidimo pob[di (tipe);
67.2. asmens duomenq pob[di, kategorij4 (pvz., specialiq kategorijq asmens duomenys), asmens

duomenq, kuriq saugumas paZeistas paZeidimu, apimti;
67.3. duomenq subjekto identifikavimo galimybg tiesiogiai ar netiesiogiai pasinaudojant paZeidimo

objektu esandiais duomenimis;
67.4. padariniq duomenq subjektui sunkum4. Vertinant rizikE turi bDti laikoma, kad paZeidimas,

galintis kelti pavojq duomenq subjektq teisems ir laisvems, yra toks, del kurio, laiku nesiemus tinkamq
priemoniq, kyla gresme duomenq subjektq sveikatai ir (ar) gyvybei ar gresme patirti materialing ar

nematerialing Lal1, pyz., prarasti savo asmens duomenq kontrolg, patirti teisiq apribojim4,
diskriminacij4, gali bUti pavogta ar suklastota jo asmens tapatybe, jam padaryta finansiniq nuostoliq,

neleistinai panaikinti pseudonimai, gali blti pakenkta jo reputacijai, prarastas asmens duomenq, kurie

saugomi profesine paslaptimi, konfidencialumas arba padaryta kita ekonomine ar socialine Lala.

Preziumuojama, kad paZeidimas kelia rizik4,kai paLeidimas yra susijgs su specialiq kategorijq asmens

duomenimis;
67.5. duomenq subjekto savybes (pvz,, vaikas ar kitas paLeidZiamas asmuo);

67.6. duomenq subjektq, kuriq asmens duomenq saugumas buvo paZeistas, skaidiq;
67.7. duomenq valdytojo savybes (pvz., veiklos pobldi).
68.fvertinus rizik4 nustatoma, kad yra:
68.1. maZa rizika, kai nustatoma, kad pavojaus duomenq subjekto teisems ir laisvems nera;

68.2. vidutine rizika, kai nustatoma, kad del asmens duomenq saugumo paZeidimo yra / gali kilti
nedidelis pavojus duomenq subjektq teisems ir laisvems;
68.3 didele rizrka, kai nustatoma, kad ddl asmens duomenq saugumo paZeidimo yralgali kilti didelis
pavojus duomenq subjektq teisems ir laisvems.

69. Jeigu per 24 val. nuo praneSimo gavimo momento del objektyviq prieZasdiq nebuvo nustatytos

visos aplinkybds, nurodytos Taisykliq 67 punkte, duomenq apsaugos pareigDnas arba Centro vadovo

igaliotas asmuo atlieka tolesni paZeidimo tyrim4. Siame punkte nurodytas tyrimas turi blti atliktas ir
Taisykliq 6 priede nustatytos formos Asmens duomenq saugumo paZeidimo ataskaita (toliau -
Ataskaita) parengta ir pateikta Centro vadovui, duomenq apsaugos pareigDnui (ei ataskait4 renge ne

duomenq apsaugos pareiglnas o Centro direktoriaus igaliotas asmuo) ir duomenq tvarkytojo vadovui,
jei tai susijg su duomenq tvarkytojo atliekamais asmens duomenq tvarkymo veiksmais, ne veliau kaip
per20 darbo dienq nuo paZeidimo paaiSkejimo dienos.
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70. Centro duomenq apsaugos pareig[nas turi nuolat stebeti asmens duomenq tvarkymo vtikla CSntre

ir tirti bet kokius incidentu"s, kurie gali bflti susijg su asmens duomenq saugumo paZeidimais. Esant

poreikiui gali blti sudaryta darbo grupe ti paZeidimus, jq prieZastis'
'pasekmes iei teikti pasiUiymus del ismens Svengimo ateityje' Centras

nuolat tobulina vidinius pror.rur, atsiZvelg menq saugumo paZeidimq

prieZastis.

XIV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TEIKIMAS TRECIOSIOMS sAr'rUS

66. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik istatymq nustatytais atvejais ir tvarka:

6 ' ar praSym4, asmens duomenys skundo ar pra5ymo

n asmenims (lskaitant ir kitq Europos S4iungos valstybiq

n komPe ingas institucijas);

6 pra5yn asmens duomenys gindo del Centro priimto

sprendimo teisdtumo nagrinejimo tikslu - teismams;

66.3. Centro valstybes tamautojq ir darbuotojq asmens duomenys: socialinio draudimo mokesdio

administravimo tikslu - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialines apsaugos ir

darbo ministerijos, mokesdiq ud-inittravimo tikslu - Valstybinei mokesdiq inspekcijai prie Lietuvos

sterijos, valstybes tarnybos valdymo tikslu Valstybes tarnybos

resq deklaracilq teitimo iikrlu - Vyriausiajai tarnybines etikos komisijai,

buhalteriner uprtuito, tvarkymo tikslu - Nacionaliniam bendrqjq funkcijq

centrui;
66.4. duomenq subj centro pastatq (teritorijos) vaizdo kamery

stebejimo teriiorij4 o duomenys), ieigos i objekt4 kontroles

duomenys siekiant inistracinius nusiZengimus, irodyti centro

valstybes tarnautojq ir darbuotojq, Centro lankytojq ar Centro turto apgadinimo metu padarytai Lalai ar

kaiplrodymai ikiteisminiame ar kitame tyrime, civilineje, administracineje ar baudZiamojoje byloje ar

kitais lstatymq nustatytais atvejais - ikiteisminio tyrimo istaigoms, prokuratflrai, teismams, kitiems

juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems istatymai suteikia teisg gauti tokius duomenis;
-66.5. 

kitiems tretiesiems asmenims, kuriems pareiga pateikti asmens duomenis yra nustatyta

istatymuose ar kituose teises aktuose.

XV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Taisykles yra perZilrimos kasmet atliekant atitikties asmens duomenq apsaugos reikalavimams

vertlnlm4.
68. Su Siomis Taisyklemis Centro valstybes tarnautojai ir darbuotojai supaZindinami pasira5ytinai'
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Asmens duomenq tvarkymo, saugojimo ir
Siq duomenq subjektq teisiq igyvendinimo
Sveikatos apsaugos ministerij os

Ekstremaliq sveikatai situacijq centre taisykliq
2 priedas

(Pra5ymo igyvendinti duomenq subjekto teisg (-es) forma)

(Duomenq subjekto vardas, pavarde)

(Adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys (telefono numeris ar el. pa5to adresas (nurodoma
pareiSkej ui pageidauj ant)

(Atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu pra5ym4 pateikia duomenq subjekto atstovas)

(Duomenq valdytoj o pavadinimas)

PRASYMAS
IGYVENDINTI DUOMENU SUBJEKTO TEIS4 (-ES)

(Data)

(Vieta)

1. PraSau igyvendinti 5i4 (Sias) duomenq subjekto teisg (-es):
(Tinkam4 langeli pazymekite kryZeliu):

! Teisg gauti informacij4 apie duomenq tvarkym4
! Teisg susipalinti su duomenimis
! Teisg reikalauti iStaisyti duomenis
! Teisg reikalauti iStrinti duomenis (,,teise b[ti pamir5tam")
! Teisg apriboti duomenq tvarkymq
! Teisg nesutikti su duomenq tvarkymu

2. Nurodykite, ko konkrediai praSote ir pateikite kiek imanoma daugiau informacijos, kuri leistq
tinkamai igyvendinti J[sq teisg (-es) (parryzdLiui, jeigu norite gauti asmens duomenq kopij4,
nurodykite, kokiq konkrediai duomenq (patryzdLiui, 2018 m. x mdn. x d. elektroninio paSto lai5ko
koptj4, 2018 m. x men. x d. vaizdo ira54 (x val. x min. - x val. x min.) koprja pageidaujate gauti; jeigu
norite iStaisyti duomenis, nurodykite, kokie konkrediai J[sq asmens duomenys yra netikslfis; jeigu
nesutinkate, kad bltq tvarkomi J[sq asmens duomenys, tuomet nurodykite argumentus, kuriais
grindZiate savo nesutikim4, nurodykite del kokio konkrediai duomenq tvarkymo nesutinkate):



t4

PRIDEDAMAIO:
1.

2.
a

4.

5.

(Para5as) (Vardas, pavarde)

r0 Jeigu pra5ymas yra siundiamas pa5tu, prie pra5ymo pridedama asmens tapatybg patvirtinandio dokumento kopija,
patvirtinta notaro ar kita teises aktq nustatyta tvarka.
Jeigu kreipiamasi del netiksliq duomenq iStaisymo, pateikiamos tikslius duomenis patvirtinandiq dokumentq kopijos;jeigu
jos siundiamos paStu, tuomet turi bUti patvirlintos notaro ar kita teises aktq nustatyta tvarka.
Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavarde, yra pasikeitg, kartu pateikiamos dokumentq,
patvirtinandiq Siq duomenq pasikeitim4, kopijos; jeigu jos siundiamos paStu, tuomet turi biiti patvirtintos notaro ar kita
teises aktq nustatyta tvarka.
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Asmens duomenq tvarkymo, saugojimo ir
Siq duomenq subjektq teisiq fgyvendinimo
Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekstremaliq sveikatai situacij q centre taisykliq
7 Priedas

DUOMENU TVARKYMO VEIKLOS IRASU SARASAS

Duomenq valdytojas:
Sveikatos apsaugos ministerij os Ekstremaliq sveikatai situacij q centras

Juridinio asmens kodas: 191349831

RoZiq al.4A, Vilnius
Duomenq apsaugos pareiglnas - Snieguole

I lentele.

Reklaitiene, el. p. duomenu'sauga@essc.sam'lt

Asmens
duomenq
tvarkymo
tikslas

Duomenq
subjektq
kategorijos

Asmens duomenq
kategorijos

Asmens
duomenq
saugojimo
terminas

Duomenq gavdjai

Vidaus
administravim
AS

Darbuotojai vardas, pavarde, asmens

kodas, asmens

socialinio draudimo
numens,
adresas,

pilietybe,
telefono

numeris, elektroninio
pa5to adtesas, banko

s4skaitos numerls,
gyvenimo ir veiklos
apraSymas, Seimine
padetis, pareigos,

duomenys aPie

priemim4 $erkelim4) i
pareigas, atleidim4 iS

pareigq, duomenys apie

iSsilavinim4,
kvalifikacij4, mokym4,
atostogas, darbo
uZmokesti, i5eitines
iSmokas,
kompensacijas,
paSalpas. skatinimus ir
nuobaudas, informacija
apie dirbt4 darbo laik4,
atliktus darbus ir
uZduotis, duomenys
apie valstybes
tarnautojo tarnybines
veiklos vertinim4, vieSq

ir privadiq interesq
deklaravimo duomenys,
paso arba asmens

tapatybes korteles
numeris. iSdavimo data,

Darbuotojo
asmens

duomenys
tvarkomi jo
darbo Centre
metu;
Darbuotojq
asmens bylos,
darbo sutartys,
sprendimai ddl
priemimo i
pareigas,
perkelimo,
atleidimo i5

pareigq, darbo
uZmokesdio,
atostogq vaikui
priZilreti,
tevystes
atostogq
saugomos 50 m.
po atitinkamo
darbuotojo
darbo sutarties
pabaigos;
Kiti asmens
duomenys
tvarkomi Centro
dokumentacijos
plane nustatyt4
termin4

Valstybes ir
savivaldybes
institucijos ir istaigos
teises aktq
nustatytoms
tunkcijoms rrykdyti
bei kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys,
turinys teisg gauti
duomenis, duomenq
subjektai. valsrybines
informacines
sistemos, juridiniai
asmenis, vie5i
registrai.
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Asmens
duomenq
tvarkymo
tikslas

Duomenq
subjektq
kategorijos

Asmens duomenq
kategorijos

Asmens
duomenq
saugojimo
terminas

Duomenq gavejai

galiojimo data,

dokument4 iSdavusi

istaiga, dokumentq
registracijos data ir
numeris, skaitmeninis
garso arba garso ir
vaizdo iraSas, iraSYti
priemimo i darb4 ar

vertinimo komisijq
posedZiq metu, bei kiti
asmens duomenYs,
kuriuos pateikia Pats

I asmuo ir (arba) kuriuos
tvarkyti Centr4

ipareigoja istatymai rr

kiti teises aktai

pretendentq

iCentro
valstybes
tarnautojo
al
darbuotojo
pareigas

vardas, pavardd, asmens

kodas, lytis, adresas,

telefono numens,
elektroninio paSto

adresas, pareigos, i

kurias pretenduojama,
gyvenimo ir veiklos
apra5ymas, duomenYs
apie i5silavinim4 ir
kvalifikacij4,
informacija apie asmens

kandidaturos tikrinim4
del leidimo dirbti ar

susipaZinti su islaptinta
informacija, pokalbio
su pretendentu i
valstybes tarnautojo
pareigas skaitmeninis
garso arba garso ir
vaizdo iraSas,
dokumentq registracij os

data ir numeris bei kiti
asmens duomenys,
kuriuos pateikia pats

asmuo ir (arba) kuriuos
tvarkyti Centr4

ipareigoja istatymai ir
kiti teises aktai)

Duomenys
saugomi 1 metus

nuo duomenq
pateikimo
Centrui

Valstybes ir
savivaldybes
institucijos ir istaigos
teises aktq
nustatytoms
funkcijoms r,rykdyti

bei kiti frziniai ir
juridiniai asmenys,
turinys teisg gauti
duomenis. Duomenq
subjektai, valstybines
informacines
sistemos, juridiniai
asmenis, vie5i
registrai.

Asmenq
skundai,
praSymai ar

oraneSimai

vardas, pavardd, asmens

kodas, adresas,

kontaktiniai duomenvs.
adresas. paraSas,

Duomenys
saugomi 5 metus

nuo skundo,
praSymo,

Valstybes ir
savivaldybes
institucijos ir istaigos
teisds aktu



24

Asmens
duomenq
tvarkymo
tikslas

Duomenrl
subjektq
kategorijos

Asmens duomenq
kategorijos

Asmens
duomenq
saugojimo
terminas

Duomenq gavdjai

skundo, pra5ymo ar

paklausimo data,
numeris (registravimo
Centre data ir numeris)
skunde, pra5yme ar

paklausime nurodyta
informacij a, iskaitant
ypatingus duomenis.
skundo, praSymo ar

paklausimo nagrinej imo
rezultatas, Centro
atsakymo data, numeris,
skundo, praSymo ar

paklausimo nagrinej imo
metu gauta informacija

paklausimo
Centrui dienos

nustatytoms
funkcijoms r,ykdyti
bei kiti hziniai ir
iuridiniai asmenys,

turinys teisg gauti

duomenis. Duomenq
subjektas, registrai ir
valstybes
informacines
sistemos, kiti fiziniai
ir juridiniai asmenys,

kai Siq asmenq

valdomi asmens

duomenys yra
reikalingi nagrinej ant
asmens skund4 ar
praSyma.

Turto ir
asmenq
saugumo
uZtikrinimas
(vaizdo
stebejimas)

Darbuotojai
lankytojai,
tiekejai

Asmenq, patenkandiq
vaizdo stebejimo
teritorij4, asmens

duomenys

Vaizdo
duomenys
saugomi 14

kalendoriniq
dienq, veliau
automatiSkai
iStrinami.

Duomenys neteikiami,
i5skyrus teisesaugos

institucijas, vaizdo
duomenq saugojimo
laikotarpiu.

Sutardiq su

fiziniais ir
juridiniais
asmenimis
sudarymas,
valstybes
rezervo
medicinos
materialiniq
iStekliq, kurie
privalo bDti

atnaujinami
arbayra
neira5yti i
valstybes
rezervo
s4raSus,

pardavimq
organizavimas

Fiziniai ir
juridiniai
asmenys
(Tiekejai
pirkejai)

lr

fiziniq asmenq vardai,
pavardds, adresai,
telefonai; juridiniq
asmenq pavadinimai,

imones kodai. adresai.

Sutartys
saugomos 10

metq nuo

sutartiniq
santykiq
pabaigos,
valstybes
rezervo
pardavimq
duomenys
saugomi 10

metq

Lietuvos nacionalines
sveikatos sistemos

subjektai, fiziniai ir
juridiniai asmenys,
Centro darbuotojai,
naudojantys
buhalterines apskaitos
program4 MAVARIS

Gautq
praneSimq

Europos
S4jungos
instituciiu

IS

II

Fiziniai
asmenys

fiziniq asmenq,

itariamq, kad serga,

turejusiq s4lyti su

uZsikretusiu / galimai
uZsikretusiu

Asmens
duomenys
uZSifruoti
perduodami
atsakingoms

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos

ministerija, asmens

sveikatos prieZiDros ir
visuomends sveikatos



Duomenq gavdjaiAsmens
duomenq
saugojimo
terminas

Asmens duomenq
kategorijos

Duomenq
subjektq
kategorijos

Asmens
duomenq
tvarkymo
tikslas

prieZiuros istaigos,
Europos Sqiungos
kompetentingos
institucij os, Pasaulio

sveikato s or ganizaciia

institucijoms
pagal
kompetencij4,
Centre
nesaugomi

uZkrediam4ja liga
asmeniu, asmens

duomenys (vardas,

pavardd, kontaktiniai
duomenys (telefono

rySio numeris,
elektroninio pa5to

adresas, gyvenamosios
vietos adresas),

keliones dokumento
numeris, duomenys

ie sveikatos bDkle,

PSO

ivertinimas ir
juose esandios

informacijos
perdavimas
valstybes
institucijoms
pagal
kompetencij4

I tanrola Asrnens drrnmenu nerdavimai tarntautinei n I

Tarptautinds organizacijos pavadinimas Asmens duomenys ir/arba YPatingi
asmens duomenys

Pasaulio sveikatos organizacija' kitq Saliq

Nacionaliniai Tarptautiniq sveikatos prieZilros

taisykliq koordinavimo centrai, Europos Komisija,

Europos s4jungos institucijos

fiziniq asmenr+, itariamq, kad serga,

turejusiq s4lyti su uZsikretusiu / galimai

uZsikrdtusiu uZkrediam4ja liga asmeniu,

asmens duomenYs - vardas, Pavardd,
kontaktiniai duomenys telefono rySio
numeris, elektroninio pa5to adtesas,

gyvenamosios vietos adresas, keliones

dokumento numeris, duomenYs aPie

sveikatos buklg, duomenys, kad asmuo

galimai serga, susirgimo, tiketino

uZsikrdtimo, kreipimosi i asmens sveikatos

prieZilros istaig4, diagnozes nustatymo ir
hospitalizavimo laik4, galutinds diagnozes

nustatym4, laboratorini patvirtinim4,

uZkrediamosios ligos sukelej4, klinikini
ligos pasireiSkim4, ligos baigti, atvejo

atsiradimo aplinkybes (infekcijos Saltini,

infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos

rizikos faktorius, s4sajas su kitais

uZkrediamuiu ligu Zidiniais (atvej ais))

Bend Svmas:

Technines saugos priemon€s ir Organizacin€s saugos priemon€s atsiZvelgiant iReglamento 32

straipsnio 1 dalies nuostatas.
UZtikrinama prieigos prie asmens duomenq apsaugos, valdymas kontrold

2. Prieiga prie asmens duomenq suteikiama tik tam

io funkciioms wkdvti;
asmeniui, kuriam asmens duomenys reikalingi

3. Su asmens duomenimis leidZiama atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti darbuotojui yra

suteiktos teisds;

4. Prieigos prie asmens duomenq apsaugos slaplalodliais, kurie keiciami ir yra ne maZiau kaip 8

simboliu.
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prisijun ;imo prie vidinio kompiuterinio

tinklo elektroninirl rySitl priemonemis

UZtikfinama kompiuterines irangos apsauga nuo kenksmingos programines pangos

antivirusiniu programq idiegimas, atnaujinimas

Nustatomas leistinq nepavykusiq prisijungimq prie programines irangos skaidius ar tokiq

turime?? Buhalterines itos -Sandelio ramos MAVARIS?

Uztikrinamas saugiq protokolq ir (arba) slaptaZodZiq naudojimas., kai asmens duomenys

nerduodami iSoriniais duomenu perdavimo tinklais;

UZtikrinama asmens duomenq, esandiq iSorinese duomenq laikmenose ir elektroniniame paste,

saugos kontrole po jq panaudojimo perkeliant i duomenq bazes ir pan' (kaip yra esant

nuotoliniam prisii ungimui ?

Registruojami asmens duomenq kopijavimo jei jis daromas, ir atklrimo jq avarinio praradimo

atveiu veiksmai (kada ir kas atliko Siuos veiksmus);

U2tikrinama, informaciniq sistemq testavimas nebltq vykdomas su realiais asmens

duomenimis, iSskyrus b[tinus atvejus, kuriq metu butq naudojamos organizacines ir technines

mo oriemones. uZtikrinandios realiq asmens duomen

UZtikinamas patalpq, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas (nepatektq neturintis

is.alioi imu asmenys/darbuotoj ai

Mobiliuose irenginiuose( neSiojamuose kompiuteriuose, iSmaniuose telefonuose), jeigu jie

naudojami ne duomenq valdytojo ir (ar) duomenq tvarkytojo vidiniame kompiuteriq tinkle,

esantys asmens duomenys ir prisijungimo prie duomenq valdytojo ir (ar) duomenq tvarkytojo

tvarklmq asmem+ duomenq informacija Sifruojama ar apsaugoma tokiomis priemondmis,

kurios atitiktu asmens duomeng atskleidimo keli

Atsargines asmens duomenq kopijos, jei jos daromos, saugomos kitoje patalpoje ar

eosrafineie vietoie negu akt vi (veikianti) duome

ami elektroniniu ami duomenys.ifr


