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        PATVIRTINTA 

        Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės  

        direktoriaus 2019 m. vasario 12 d.  

        įsakymu Nr. V-19 

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE  

RADVILIŠKIO LIGONINĖJE TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 

 

1. Asmens duomenų tvarkymo Viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje taisyklės (toliau – Taisyklės) 

reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą Viešojoje  įstaigoje Radviliškio ligoninėje (toliau – 

Ligoninė), užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 

(toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir 

įgyvendinimą. 

2. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių 

įgyvendinimo ir duomenų saugos priemones. 

3. Pagrindinės sąvokos: 

3.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba 

kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). 

3.2. Sveikatos duomenys –  asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, 

įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie 

to fizinio asmens sveikatos būklę.  

3.3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su 

asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, 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. 

3.4. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies 

atliekami automatinėmis priemonėmis. 

3.5. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai 

sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip 

tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga. 

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme. 

5. Šios Taisyklės privalomos visiems Ligoninės darbuotojams, kurie tvarko Ligoninėje esančius 

asmens duomenis ir (arba) eidami savo pareigas sužino arba gali sužinoti asmens duomenis. 

6. Šiose Taisyklėse nurodytų asmens duomenų valdytoja yra Ligoninė, kuri užtikrina, kad asmens 

duomenys Ligoninėje būtų tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų asmens 

duomenų tvarkymo reikalavimų.  

7. Ligoninė tvarko duomenų tvarkymo veiklos, už kurią ji atsako, įrašus, t. y. pildo Duomenų tvarkymo 

veiklos įrašus, kurių pavyzdinė forma nustatyta šių Taisyklių 1 priede. 

8. Ligoninėje skiriamas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris vykdo jam pagal Bendrąjį duomenų 

apsaugos reglamentą pavestas užduotis.  
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9. Asmens duomenys Ligoninėje renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš 

duomenų subjektų, gaunant iš kitų asmenų nustatyta tvarka ir pagrindais, taip pat oficialiai 

užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų pagal prašymą 

(vienkartinio asmens duomenų rinkimo atveju) arba pagal asmens duomenų teikimo sutartį 

(daugkartinio asmens duomenų rinkimo atveju).  

 

II SKYRIUS 

LIGONINĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMO TIKSLAI 

 

10. Ligoninėje tvarkomi asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai: 

10.1. Pacientų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais gali būti tvarkomi:  

10.1.1. bendrieji pacientų asmens duomenys (elektroninės sveikatos istorijos identifikacinis 

numeris, ambulatorinės ir/ar stacionarinės sveikatos istorijos identifikacinis numeris, 

asmens identifikacinis numeris (asmens kodas), ryšys su motina (šis duomuo tvarkomas, 

kai pacientas yra naujagimis ir neturi asmens kodo), nuoroda į naujagimio motinos 

duomenis, vardas (vardai), pavardė (pavardės), šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, mirties 

data, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys (rūšis, numeris, išdavimo data, 

išdavusi valstybė), veido atvaizdas (nenustatytos asmens tapatybės paciento asmens 

tapatybei patvirtinti ir (arba) nustatyti, teikiant būtinąją medicinos pagalbą, jeigu pacientas 

negali pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, ir neatlygintinai teikiamų 

sveikatos priežiūros paslaugų sukčiavimo prevencijai vykdyti), deklaruotos gyvenamosios 

vietos adresas, kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio 

numeriai, elektroninio pašto adresai), kontaktinių asmenų duomenys (Lietuvos Respublikos 

gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas 

identifikavimo kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), ryšio su pacientu duomenys (giminystės, 

atstovavimo ir kita), telefono numeris, elektroninio pašto adresai).  

10.1.2. specialių kategorijų pacientų asmens duomenys (ūgis, svoris, juosmens apimtis, kūno 

masės indeksas, kraujo grupė ir rezus faktorius, rizikos veiksniai, gyvenimo būdas (žalingi 

įpročiai), sveikatai kenksmingi ir pavojingi aplinkos veiksniai, neįgalumo lygis, 

darbingumo lygis, bendrieji pirminiai specialieji poreikiai, profilaktinių sveikatos 

patikrinimų duomenys, taikytų vakcinacijų duomenys, persirgtų ligų ar būklių pavadinimai 

ir kodai, alerginių reakcijų pavadinimai ir kodai, artimųjų giminaičių paveldimų arba 

genetinių ligų diagnozių kodai, nusiskundimų ir anamnezių duomenys, suteiktos sveikatos 

priežiūros paslaugos, gydymo ambulatoriškai ar stacionare suvestinės (apsilankymų statusai, 

dienynai, epikrizės, išrašai ir kita), diagnozuotų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, taikyto 

gydymo būdai, atliktos procedūros ir operacijos (intervencijos), ilgalaikio stebėjimo 

duomenys, gydymas vaistiniais preparatais, medicinos pagalbos priemonių taikymas, 

siuntimai konsultuoti, tirti, gydyti, paimti mėginiai, atlikti tyrimai, apdraustumo sveikatos 

draudimu požymis registravimo sveikatinimo paslaugoms gauti metu, nedarbingumo 

priežastis, nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, gimdymo data, 

nedarbingumo laikotarpi), paciento atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktas, 

duomenys apie išrašytus receptus, medicininiai vaizdai.  

10.1.3. Pacientų atstovų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas.  

10.2. Vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir 

finansinių išteklių naudojimo) tikslu tvarkomi darbuotojų asmens duomenys: vardas, darbuotojo 

pavardė, darbuotojo pilietybė, darbuotojo namų adresas, darbuotojo šeiminė padėtis, darbuotojo 

išsimokslinimas, darbuotojo gimimo data, darbuotojo asmens kodas, darbuotojo asmens 

tapatybės dokumento duomenys, darbuotojo valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo 

duomenys, darbuotojo mokslo laipsnis ir vardas, darbuotojo elektroninio pašto adresas, 

darbuotojo specialybė, darbuotojo kvalifikacija, darbuotojo pareigos, darbuotojo mobiliojo 
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telefono numeris, darbuotojo telefono numeris, darbuotojo vaikų skaičius, darbuotojo darbo 

užmokestis.  Ligoninėje yra tvarkomi darbuotojų sveikatos duomenys: laikinas nedarbingumas, 

darbuotojui turint netektą darbingumą, tvarkomi duomenys apie netektą darbingumą. 

10.3. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pacientams tikslu tvarkomi darbuotojų asmens 

duomenys: asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), licencijos ar sąrašo, į kurį 

įrašomi sveikatinimo specialistai, duomenys (licencijos ar sąrašo įrašo numeris, profesinės 

kvalifikacijos rūšis, licencijos ar sąrašo įrašo būsena, licencijos panaikinimo ar išbraukimo iš 

sąrašo data), sveikatinimo specialisto spaudo numeris, pareigybė, priėmimo ir atleidimo iš darbo 

datos). 

10.4. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimo tikslais gali būti tvarkomi darbuotojų asmens 

duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), pareigos, elektroninio pašto adresas. 

10.5. Darbuotojų aprūpinimo darbo drabužiais organizavimo tikslu gali būti tvarkomi darbuotojų 

asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), pareigos, elektroninio pašto adresas, 

drabužių dydis. 

10.6. Skundų ir prašymų nagrinėjimo, vidaus administravimo (dokumentų valdymo) tikslais gali 

būti tvarkomi asmenų, pateikusių Ligoninei skundą ar prašymą, ir kitų asmenų asmens 

duomenys (pateikiami skunde, prašyme ar pranešime): vardas (vardai), pavardė (pavardės), 

asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, skundo, prašymo ar 

pranešimo data ir numeris, skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir 

specialių kategorijų asmens duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, 

Ligoninės atsakymo data ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta 

informacija. 

10.7. Viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo ir vykdymo tikslais gali būti tvarkomi tiekėjų 

(fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, 

išsilavinimas, darbovietė, pareigos, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas bei kiti 

asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Ligoninė gauna pagal teisės aktus 

vykdydama atitinkamą vidaus administravimo veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Ligoninę 

įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai. 

10.8. Prekių, darbų, paslaugų sutarčių su tiekėjais vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių 

asmenų) asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, adresas, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris bei kiti asmens duomenys, 

kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Ligoninė gauna pagal teisės aktus vykdydama atitinkamą 

vidaus administravimo veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Ligoninę įpareigoja įstatymai ir (arba) 

kiti teisės aktai. 

10.9. Informacijos apie Ligoninės veiklą teikimo visuomenės informavimo tikslais gali būti 

tvarkomi Ligoninės darbuotojų, Ligoninės organizuojamų renginių dalyvių, Ligoninės svečių ir 

kitų asmenų asmens duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), pareigos, darbovietė, 

elektroninio pašto adresas). 

10.10. Viešosios tvarkos, pacientų, Ligoninės darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi Ligoninėje, 

bei jų ir Ligoninės turto saugumo užtikrinimo tikslu gali būti tvarkomi vaizdo duomenys 

(vykdomas vaizdo stebėjimas). Vaizdo duomenys Ligoninėje tvarkomi Vaizdo duomenų 

tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. 

 

III SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS 

 

11. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Ligoninė teikia jos tvarkomus asmens duomenis valstybės 

registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojams ir (arba) tvarkytojams, valstybės ir 

savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems asmenims, kuriems asmens 

duomenis teikti Ligoninę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai. Duomenys teikiami pagal duomenų 
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gavėjų prašymus (vienkartinio teikimo atveju) arba Ligoninės ir duomenų gavėjų sudarytas asmens 

duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju). 

12. Ligoninė rūpindamasi pacientų privatumu įsipareigoja saugoti pacientų privatumą ir jo pateiktos 

informacijos konfidencialumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse 

nurodytiems tikslams. Ligoninė įsipareigoja be paciento sutikimo neatskleisti šios informacijos 

jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai asmens duomenų pateikimas tretiesiems 

asmenims be duomenų subjekto sutikimo yra numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tokiu 

atveju asmens duomenys tretiesiems asmenims yra atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės 

aktų numatyta tvarka. Informacija apie pacientus teikiama Informacijos teikimo pacientui ir 

informacijos apie pacientą teikimo tretiesiems asmenims tvarkos aprašo nustatyta tvarka.  

 

IV SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS 

 

13. Asmens duomenų saugojimo terminus ir veiksmus, kurie atliekami pasibaigus šiam terminui, nustato 

teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamų asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenys saugomi 

ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys, esantys dokumentuose, 

yra saugomi teisės aktų, reglamentuojančių šių dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka ir terminais.  

14. Elektroninės informacijos (duomenų) atsarginės kopijos daromos ir saugomos Šiaulių regiono 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos saugos nuostatuose nustatyta tvarka ir 

terminais.  

15. Vaizdo duomenys saugomi Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse nustatytais terminais.  

16. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami. 

 

V SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

 

17. Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises: 

17.1. teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą Ligoninėje; 

17.2. teisę susipažinti su Ligoninės tvarkomais savo asmens duomenimis; 

17.3. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis; 

17.4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“); 

17.5. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą; 

17.6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu; 

17.7. teisę į asmens duomenų perkeliamumą. 

18. Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti Taisyklių 17 punkte nurodytas teises (išskyrus Taisyklių 

17.1 papunktyje nurodytą teisę), privalo pateikti rašytinį prašymą (toliau – Prašymas).  

19. Ligoninė duomenų subjekto Prašymą privalo išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui pateikti ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

20. Ligoninė turi teisę atsisakyti pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją, jeigu duomenų 

subjekto Prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. 

21. Siekiant užtikrinti pacientų teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą Ligoninė yra raštu 

paskelbusi informaciją pacientams apie duomenų tvarkymą. Informacija pacientams skelbiama 

tinklalapyje ir informacinėse lentose visuose Ligoninės skyriuose. 

22. Informacija apie darbuotojų duomenų tvarkymą yra nurodyta šiose Taisyklėse, su kuriomis 

darbuotojai supažindinami Ligoninėje nustatyta tvarka. 

23. Duomenų subjektas, įgyvendindamas teisę susipažinti su Ligoninės tvarkomais savo asmens 

duomenimis, turi teisę neatlygintinai susipažinti su asmens duomenimis ir gauti jų kopiją bei 

informaciją apie: 

23.1. asmens duomenų tvarkymo tikslus; 
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23.2. atitinkamas asmens duomenų kategorijas; 

23.3. duomenų gavėjus arba jų kategorijas; 

23.4. numatomą asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, pagal kuriuos 

nustatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis, jei tai yra įmanoma; 

23.5. asmens duomenų šaltinius. 

24. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita 

forma nei Ligoninė pateikia, tačiau už tai gali būti imamas mokestis. 

25. Jeigu duomenų subjektas nustato, kad Ligoninėje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jo asmens 

duomenys, duomenų subjektas turi teisę kreiptis su prašymu, kad Ligoninė ištaisytų tvarkomus 

netikslius asmens duomenis arba papildytų neišsamius asmens duomenis. Jeigu yra nustatoma, kad 

duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas, Ligoninė nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas, ištaiso neišsamius ar netikslius asmens duomenis ir informuoja apie tai duomenų 

subjektą. Ligoninė apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens 

duomenis informuoja duomenų gavėjus, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami 

duomenų gavėjams.  

26. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su prašymu ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, jeigu 

yra vienas iš šių pagrindų: 

26.1. asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti, prieš renkant asmens 

duomenis; 

26.2. atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas duomenų 

subjekto asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų 

subjekto asmens duomenis; 

26.3. asmens duomenų subjektas nesutinka su savo asmens duomenų tvarkymu pagal 

Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis; 

26.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; 

26.5. asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės. 

27. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas prašymas ištrinti asmens duomenis yra 

pagrįstas, Ligoninė nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištrina su duomenų subjektu 

susijusius asmens duomenis ir apie tai informuoja duomenų subjektą.  Ligoninė apie duomenų 

subjekto prašymu ištrintus asmens duomenis informuoja duomenų gavėjus, jeigu duomenų subjekto 

asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. 

28. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Ligoninę su prašymu apriboti savo asmens duomenų 

tvarkymą, jeigu yra vienas iš šių pagrindų: 

28.1. duomenų subjektas užginčija Ligoninės tvarkomų jo asmens duomenų tikslumą. Tokiu 

atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, 

per kurį duomenų valdytojas patikrina asmens duomenų tikslumą; 

28.2. yra nustatyta, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas ir 

duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to prašo apriboti jų 

tvarkymą; 

28.3. jeigu yra pasiektas asmens duomenų tvarkymo tikslas ir Ligoninei, kaip duomenų 

valdytojui, nebereikia šiam tikslui pasiekti surinktų duomenų subjekto asmens duomenų, tačiau 

jų reikia duomenų subjektui, siekiančiam pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; 

28.4. duomenų subjektas pateikė Prašymą Ligoninei, kuriame išreiškė nesutikimą, kad 

Ligoninė tvarkytų jo asmens duomenis. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų 

tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina, ar šis 

duomenų subjekto prašymas pagrįstas. 

28.5. Duomenų subjektas pateikia prašymą ištrinti jo Ligoninėje tvarkomus asmens duomenis 

ir nustatoma, kad prašymas yra pagrįstas, tačiau nėra techninių galimybių duomenų subjekto 
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asmens duomenis ištrinti nedelsiant. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų 

tvarkymas gali būti apribotas iki tol, kol duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinti.  

29. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas prašymas apriboti asmens duomenų tvarkymą  

yra pagrįstas, Ligoninė privalo apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą ir apie tai 

informuoti duomenų subjektą. Ligoninė apie duomenų subjekto prašymu apribotą asmens duomenų 

tvarkymą informuoja duomenų gavėjus, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami 

duomenų gavėjams. 

30. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsniu, turi 

teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Ligoninė 

tvarkytų jo asmens duomenis tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e ir (arba) f punktus. 

31. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas 

tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens 

duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu 

asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 

32. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Ligoninę su prašymu gauti su juo susijusius asmens 

duomenis bei turi teisę prašyti persiųsti Ligoninės tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis 

kitam duomenų valdytojui, jeigu yra šios sąlygos: 

32.1. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas duomenų subjekto 

sutikimu arba vykdoma sutartimi tarp Ligoninės ir duomenų subjekto; 

32.2. asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.  

33. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas prašymas į duomenų perkeliamumą yra 

pagrįstas, Ligoninė pateikia duomenis: 

33.1. duomenų subjektui; 

33.2. kitam duomenų valdytojui, jeigu: 

33.2.1. duomenų subjektas prašyme nurodo, kad Ligoninė asmens duomenis turėtų persiųsti 

kitam duomenų valdytojui; 

33.2.2. yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui. 

 

VI SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO NUOSTATOS 

 

34. Ligoninė įgyvendina šiose Taisyklėse nurodytas organizacines ir technines asmens duomenų 

saugumo priemones, skirtas užtikrinti tinkamą asmens duomenų saugumą, taip pat apsaugą nuo 

duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, 

sunaikinimo ar sugadinimo. 

35. Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, yra supažindinti su visais asmens duomenų saugą 

reglamentuojančiais Ligoninės teisės aktais. Darbuotojai taip pat yra pasirašę Susitarimą dėl 

konfidencialios informacijos apsaugos, kuriuo yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo principo ir 

laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino 

eidami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės 

aktų nuostatas. 

36. Ligoninės darbuotojas, tvarkantis duomenų subjektų asmens duomenis, privalo: 

36.1. laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų 

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatyme, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose; 

36.2. laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis 

susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo funkcijas, išskyrus, jeigu tokia 

informacija buvo vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti 
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asmens duomenų paslaptį galioja ir perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo 

santykiams Ligoninėje; 

36.3. laikytis Ligoninės teisės aktais nustatytų organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo 

priemonių, siekiant užkirsti kelią netyčiniam ar neteisėtam tvarkomų asmens duomenų 

sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam 

tvarkymui, saugoti dokumentus, duomenų rinkmenas bei duomenų bazėse saugomus duomenis 

ir vengti perteklinių jų kopijų darymo; 

36.4. saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas su asmens duomenimis tinkamai ir saugiai.  

36.5. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens 

duomenimis asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų; 

36.6. nedelsiant pranešti Ligoninės direktoriui ar jo įgaliotam atsakingam asmeniui ir duomenų 

apsaugos pareigūnui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Ligoninės tvarkomų 

asmens duomenų saugumui; 

36.7. domėtis asmens duomenų apsaugos aktualijomis ir problemomis, esant galimybei, kelti 

kvalifikaciją asmens duomenų teisinės apsaugos srityje; 

36.8. laikytis kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų. 

37. Ligoninės darbuotojai, prieš suteikiant prieigą prie Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų informacinės sistemos yra apmokomi ir pasirašo pasižadėjimus laikytis Šiaulių regiono 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos duomenų saugos reikalavimų.  

38. Ligoninė reguliariai vykdo darbuotojų švietimą ir mokymus asmens duomenų apsaugos klausimais. 

39. Ligoninės darbuotojas netenka teisės tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenų, kai pasibaigia 

darbuotojo darbo santykiai su Ligonine, arba kai jam pavedama vykdyti su duomenų tvarkymu 

nesusijusias funkcijas. 

40. Vietinio tinklo sritys arba kompiuterių kietieji diskai, kuriose yra saugomi asmens duomenys, 

privalo būti apsaugoti prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiais arba turi būti apribotos prieigos 

teisės prie jų. Prieigos prie asmens duomenų teisės suteikiamos ir redaguojamos, slaptažodžiai 

suteikiami, keičiami ir naikinami Ligoninės direktoriaus nustatyta tvarka. 

41. Prieigos prie Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos teisės 

darbuotojams suteikiamos ir redaguojamos Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

42. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam Ligoninės darbuotojui, kuriam asmens 

duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti. 

43. Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti Ligoninės darbuotojui yra 

suteiktos teisės. 

44. Asmens duomenys elektroniniu paštu siunčiami tik šifruoti.  

45. Ligoninės interneto svetainėje turi būti maksimaliai apribotos galimybės viešai veikiančioms 

interneto paieškos sistemoms bei paieškos variklių robotams kopijuoti Ligoninės svetainėje esančią 

informaciją ir maksimaliai apribota galimybė šioms sistemoms ir robotams surasti anksčiau skelbtos, 

bet iš Ligoninės interneto svetainės jau pašalintos, informacijos kopijų.  

46. Kompiuterinė įranga turi būti apsaugota nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių 

programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.).  

47. Asmens duomenų tvarkymo keliamos rizikos vertinimo atlikimo tvarka ir saugumo pažeidimų 

valdymas, reagavimo į šiuos pažeidimus veiksmai, duomenų atsarginių kopijų darymo, saugojimo ir 

duomenų atkūrimo iš atsarginių duomenų kopijų tvarka nustatoma Šiaulių regiono asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų informacinės sistemos saugos nuostatuose bei kituose saugos politiką 

įgyvendinančiuose teisės aktuose. 

48. Personalo, finansų, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės bylos, taip pat kitos archyvinės bylos ir 

atitinkamos elektroninės bylos, keičiantis atitinkamus dokumentus ir bylas tvarkantiems Ligoninės 
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darbuotojams ar jų įgaliojimams, perduodamos naujai priimtam ir asmens duomenis tvarkyti 

paskirtam Ligoninės darbuotojui perdavimo-priėmimo aktu. 

49. Naikinant dokumentus, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, Ligoninės dokumentai, kuriuose 

nurodomi asmens duomenys, bei jų kopijos turi būti sunaikinti taip, kad šių dokumentų nebūtų 

galima atkurti ir atpažinti jų turinio.  

50. Pacientų medicinos dokumentai, duomenų subjektų pateikti dokumentai bei jų kopijos, finansavimo, 

buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, 

saugomos rakinamose spintose, seifuose arba patalpose. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, 

neturi būti laikomi taip, kad neturintys teisės asmenys nekliudomai galėtų su jais susipažinti. 

51. Archyviniam saugojimui perduoti dokumentai (bylos) saugomi Ligoninės archyve.  

52. Su duomenų tvarkytojais sudarytos duomenų tvarkymo sutartys, atitinkančios Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento nuostatas.   

53. Ligoninėje įgyvendinamos ir kitos atitinkamos techninės saugumą užtikrinančios priemonės, kurios 

padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, 

taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.  

54. Ligoninėje yra paskirti asmenys, atsakingi už techninių saugumą užtikrinančių priemonių įdiegimą ir 

priežiūrą, asmens duomenų tvarkymo kontrolę ir pranešimus apie incidentus. 

 

VII SKYRIUS 

PRANEŠIMAI APIE INCIDENTUS 

 

55. Ligoninė dokumentuoja visus asmens duomenų saugumo pažeidimus, įskaitant su asmens duomenų 

saugumo pažeidimu susijusius faktus, jo poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi.  

56. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Ligoninė nedelsdama ir, jei įmanoma, praėjus ne 

daugiau kaip 72 valandas nuo tada, kai sužinojo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą,  apie tai 

praneša Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai, nebent asmens duomenų saugumo 

pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms.  

57. Kai dėl duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms ir 

laisvėms, Ligoninė nedelsdama praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų 

subjektui. Pranešimas gali būti nesiunčiamas, jeigu yra įvykdytos visos Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento 34 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos. 

58. Pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus tvarka reglamentuota Asmens duomenų 

saugumo pažeidimų aptikimo, sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie juos tvarkos apraše. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

59. Už šių Taisyklių laikymąsi Ligoninės darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, atsako teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

60. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę bei 

periodišką, ne rečiau kaip kartą per 2 metus, Taisyklių peržiūrėjimą atsakingas Ligoninės 

direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris, įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui, 

inicijuoja Taisyklių atnaujinimą. 

 

 


