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Sveikatos apsaugos ministerij os
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ATMINTINE
PRANESIMAS DEL ASMENS DUOMENV TVARKYMO FIZINIAMS ASMENIMS'

DALYvAUJANTIEMS VALSTYBES REZERVO MEDICINOS ATSARGU VIESAME
PARDAVIME

Siekdami uZtikrinti tvarkomq Jtsq asmens duomenq apsaug4 pagal 2016 m. balandLio 27 d.

Europos Parlamento ir Ta:ybos reglamento (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant

ur-.nt duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB

(Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau - BDAR), 13 it 14

straipsnius informuoj ame, kad:
I. Galutinis Jtrsq asmens duomenq valdytojas - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerijos Ekstremaliq sveikatai situacijq centras (toliau - ESSC), RoZiq al. 4A,Vilnius

LT-03106, tel. (8 5) 261 9888, el. paStas info@essc.sam.lt. ESSC asmens duomenq apsaugos

parei g[no kontaktai : duomenu. sauga@e ssc. sam. lt.
II. Asmens duomenq tvarkymo tikslas:
1. Informavimo ir atsiskaitymo uZ isigytas viesame pardavime prekes.

III. Asmens duomenq tvarkymo teisinis pagrindas:
1. Jlsq asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes rezervo

istatymu, Valstybes rezervo materialiniq iStekliq atsargq atnaujinimo ir nuraSymo tvarkos apra5u,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2012 m. lapkridio 28 d. nutarimu Nr. l4l8 ,,Del
Lietu't os Respublikos Vyriausybes 2001 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 200 ,,Del igaliojimq
suteikimo igyvendinant Lietuvos Respublikos valstybes rezervo fstatym4" pakeitimo" ir kitais teises

aktais, reguliuojandiais velstybds rezervo tvarkym4, ESSC direktoriaus isakymais, Valstybes

rezef\ro medicinos atsargq viesqiq pardavimq komisijos darbo reglamentu.

2. Jtisq duomenys reikalingi uZtikrinti vie5o pardavimo igyvendinimo proces4 bei informuoti
Jus apie vie5o pardavimo rezultatus.

3. Jusq pateikti asmens duomenys (vardas, pavarde, adresas ir el. paSto adresas, tel. Nr.,)
tvarkomi siekiant ivykdyti duomenq valdlojui taikom4 teising prievolg (BDAR 6 straipsnio

1 dalies c punktas).
IV. Jums atsisakius pateikti pra5omus asmens duomenis, neteksite galimybds dalyvauti

medicinos rezervo atsargq vie5ajame pardavime.
V. Jtrsq asmens duomeng gav6jq kategorijos:
Duomenys neteikiami, i5skyrus teises aktuose nustatytus atvejus, jeigu duomenq gavejas turi

teisg toki4 informacij4 gauti (kontroliuojandios institucijos, teisdtvarkos institucijos).
VI. Asmens duomenq saugumo uZtikrinimas:
l. Prie asmens duomenq, kurie suvedami ir saugomi ESSC valdymo ir apskaitos

informacineje sistemoje, gali prieiti ribotas ESSC darbuotojq skaidius, kurie organizuoja ir vykdo
valstybes rezelo medicinos atsargq pardavimus. Visi darbuotojai yra pasira5g konfidencialumo
pasiZadejimus. Darbuotojq veiksmai yra fiksuojami informacineje sistemoje. Informacine sistema

apsaugota papildomu slaptaZodZiu.
2. ESSC valdymo ir apskaitos informacine sistema yra nuolat audituojama duomenq saugos

atZvilgiu.
3. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR, kitais asmens duomenq tvarkym4

reglamentuoj andiais teises aktais.
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4. Asmens duomenys ESSC valdymo ir apskaitos informacineje sistemoje saugomi tiek, kiek

saugomi buhalterines apskaitos duomenys.

5. Asmens duomenys informacineje sistemoje saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomeng

tvarkymo tikslai.
6. Minimalfls tvarkomq asmens duomenq saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis

Bendrqjq dokumentq saugojimo terminq rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro

2011 m. kovo 9 d. isakymu Nr. V-l00. Asmens duomenys gali blti saugomi ilgiau, negu numatyta

rodykleje, tais atvejais, kai ilgesnis terminas nustatytas kituose duomenq saugojim4

re glamentuoj andiuo s e teise s aktuo se ar privalomuo se dokumentuo se.

VII. Jusq teisds:
1. JDs turite teisg pra5yti leisti Jums susipaZinti su J[sq asmens duomenimis, reikalauti

i5taisyti netikslius, neiSsamius J[sq asmens duomenis arba apriboti duomenq tvarkym4.

2. J[sq teises igyvendinamos remiantis BDAR reikalavimais ir Asmens duomenq tvarkymo ir
duomenq subjektq teisiq igyvendinimo ESSC apra5u, kuri galite rasti adresu

http ://www.essc. sam. lVlt/duomenu-apsauga.html.
3. Jei norite imtis auk5diau nurodyq veiksmq, pra5ome kreiptis i ESSC duomenq apsaugos

pareigrln4.
4. Jei manote, kad J[sq teises, susijusios su mlsq atliekamu asmens duomenq tvarkymu, buvo

paZeistos, turite teisg kreiptis i prieZiDros institucij4 - Valstybing duomenq apsaugos inspekcij4,

A. Juozapavidiaus g.6,09310 Vilnius, tel. (8 5)271 2804,279 1445, faks. (8 5)261 9494 el.p.
ada@.ada.lt


