
 

  

PATVIRTINTA  

VšĮ  Marijampolės  greitosios 

medicinos pagalbos stoties  direktoriaus 

2018 m. spalio  23 d. įsakymu Nr. V-82 

  

  

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  
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I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – GMP stotis) 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja fizinių asmenų, kurių duomenis 

tvarko GMP stotis, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato jų teisių įgyvendinimo tvarką, 

įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, Asmens duomenų incidentų 

valdymo, poveikio duomenų apsaugai atlikimo tvarką, reguliuoja Asmens duomenų tvarkytojo 

pasitelkimo atvejus.   

2. Šios Taisyklės parengtos remiantis:  

2.1. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);  

2.2. Bendruoju Asmens duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR);  

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu;  

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;  

2.5. 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“;  

2.6. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. birželio 23 d.  

įsakymu Nr. 1T-25(1.12E) „Dėl pranešimų dėl išankstinės patikros formų patvirtinimo“;  

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“;  

2.8. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. 

įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų 

saugumo priemonėms patvirtinimo“ ir jo pakeitimu; 

2.9. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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);  

2.10. GMP stoties įstatais ir Vidaus tvarkos taisyklėmis; 

2.11. Kitais teisės aktais, susijusiais su Asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.  

3. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų 

subjekto teisių įgyvendinimo bei duomenų saugos technines ir organizacines priemones. 

4. Taisyklių privalo laikytis visi GMP stotyje dirbantys asmenys (toliau – GMP stoties 

darbuotojai), kurie tvarko asmens duomenis GMP stotyje  arba eidami savo pareigas juos sužino.  
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II SKYRIUS  

PAGRINDINĖS SĄVOKOS  

  

5. Duomenų subjektas – Darbuotojai, pacientai ir kiti fiziniai asmenys, kurių duomenis 

tvarko Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis. 

 

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

arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, 

kaip antai vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba 

pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, 

kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 

 

7. Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine 

kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, 

sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą. 

 

8. Duomenų valdytojas – Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos 

stotis (juridinio asmens kodas 165842157), kuri tvarkydama pacientų, kitų fizinių asmenų ir 

Darbuotojų duomenis nustato tų duomenų naudojimo būdus ir priemones, vykdo funkcijas, 

numatytas šiose taisyklėse. 

 

9. Duomenų tvarkytojas – subjektai (įstaigos atsakingi darbuotojai, turintys prieigą prie 

asmens duomenų), kurie tvarko Viešosios įstaigos  Marijampolės greitosios medicinos pagalbos 

stoties valdomus Asmens duomenis pagal Viešosios įstaigos  Marijampolės greitosios medicinos 

pagalbos stoties nurodymus ar vadovaujantis sudarytomis paslaugų teikimo sutartimis su 

įmonėmis dėl duomenų tvarkymo.  

 

10. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami duomenys 

 

11. Duomenų teikimas – Asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant 

juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse). 

 

12. 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, ištrinimas arba sunaikinimas.  

 

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

dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. 

 

14. Sutikimas – Duomenų subjekto savanoriškas valios pareiškimas tvarkyti jo asmens 

duomenis, jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenisturi būti išreikštas 

aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią. 
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III SKYRIUS  

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI  

  

15. Darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Asmens duomenis, privalo:   

15.1. Asmens duomenis tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;  

15.2. Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau 

netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu;  

15.3. renkant ir tvarkant Asmens duomenis laikytis tikslingumo, proporcingumo  ir duomenų 

kiekio mažinimo principų, nereikalauti iš pacientų, kitų interesantų pateikti tų duomenų, kurie nėra 

reikalingi, nekaupiami ir netvarkyti perteklinių duomenų;  

15.4. užtikrinti Asmens duomenų tikslumą ir, jei reikia dėl Asmens duomenų tvarkymo, juos 

atnaujinti; netikslius ar neišsamius duomenis ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba jų tvarkymą 

sustabdyti;  

16. Asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi  užtikrina GMP stoties direktorius, 

imdamasis atitinkamų organizacinių priemonių (įsakymai, nurodymai, rekomendacijos). 

17. Asmens duomenis saugoti teisės aktų ir šių Taisyklių nustatyta tvarka; 

18. Atitinkami asmens duomenys yra saugomi kabinetuose, asmens bylose, archyvo 

patalpoje;  

19. Duomenų subjektų dokumentai bei jų kopijos, finansavimo, buhalterinės apskaitos, 

archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos rakinamose spintose  ar 

rakinamame archyve. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, neturi būti laikomi visiems 

prieinamoje, matomoje vietoje; 

20. Archyviniam saugojimui perduotos GMP stoties darbuotojų bylos, buhalterinės bylos 

saugomos GMP stoties archyve. Šie duomenys tretiesiems asmenims susipažinti teikiami tik tais 

atvejais, kai tai leidžia įstatymai ir kiti teisės aktai; 

21. Darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba iš kurių 

kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo 

naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai ne rečiau kaip vieną kartą  per 

6 mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pasikeitus darbuotojui, iškilus 

įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.). 

Šiuose kompiuteriuose rekomenduojama naudoti ekrano užsklandą su slaptažodžiu. 

22. Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar 

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 (vientisumo ir konfidencialumo principas). Darbuotojų 

kompiuteriuose kaupiami asmens duomenys, neturi būti prieinami kitiems kompiuterių 

naudotojams. 

23. Kompiuteriuose turi būti nuolat atnaujinama antivirusinė programinė įranga. 

24. Už Duomenų subjektų Asmens duomenų saugumą atsako GMP stoties darbuotojai, 

kuriems šie duomenys yra būtini tarnybinių funkcijų vykdymui.  

25. Visa informacija apie pacientą, jo gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir 

gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali, taip 

pat ir po paciento mirties. Informacija apie pacientą turi būti teikiama, jeigu tai yra privaloma 

pagal įstatymus.   
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IV SKYRIUS  

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS, ŠALTINIAI, TEIKIMAS IR SAUGOJIMAS  

  

26. Asmens duomenų tvarkymo tikslai yra: 

26.1. Vidaus administravimo tikslais; 

26.2. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais bei Duomenų subjektų 

identifikavimo tikslu; 

27. GMP stočiai tvarkant duomenis Taisyklių 26.1. p. nurodytu tikslu, iš darbuotojų yra 

renkami ir tvarkomi tokie jų Asmens duomenys, kurie yra būtini darbo sutarties su jais sudarymo, 

vykdymo ir nutraukimo tikslu (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos 

adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, 

duomenys apie išsilavinimą, profesinę patirtį, kvalifikaciją, pareigas, darbo užmokestis, banko 

sąskaitos numeris, dirbtas laikas, sukauptos, panaudotos atostogos, šeiminė padėtis, pilietybė).  

28. GMP stočiai tvarkant duomenis Taisyklių 26.1. p. tikslu, Asmens duomenys yra 

gaunami tiesiogiai iš Darbuotojų. Šių duomenų GMP stotis neperduoda jokiems duomenų gavėjams, 

išskyrus įstatymo numatytus atvejus, kai toks perdavimas būtų sąlygotas teisės aktų ar teismo, kitos 

institucijos privalomo sprendimo. Darbuotojų duomenys yra saugomi sutinkamai su teisės aktų 

nustatytais reikalavimais (Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta bendrųjų dokumentų saugojimo 

terminų rodyklė).  

29. GMP stočiai tvarkant duomenis Taisyklių 26.2 p. tikslu, iš pacientų yra renkami ir 

tvarkomi pacientų Asmens duomenys, kurie detaliai nurodyti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1234 „Dėl formos Nr. 110/A 

„Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, formos Nr. 110/A „Greitosios medicinos pagalbos 

kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, toliau – įstaigos 

direktoriaus įsakyme nustatyta tvarka. 

30. GMP stočiai tvarkant duomenis šių Taisyklių 26.2. p. tikslu, šie duomenys gaunami iš 

pacientų. GMP stotis duomenis apie pacientus gali teikti pagal sudarytas sutartis ar vienkartinius 

prašymus. Duomenys taip pat gali būti teikiami valstybės, savivaldybės institucijoms, kurioms tokie 

duomenys yra būtini jų funkcijoms vykdyti. Pacientų duomenis GMP stotis saugo sutinkamai su 

teisės aktų reikalavimais (Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 ir jo 

pakeitimais patvirtinta Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarka).  

 

V SKYRIUS  

DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS 

31. Duomenų valdytojas–Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos 

stotis. Duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. 

32. Duomenų valdytojas turi šias teises: 

32.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius Duomenų tvarkymą; 

32.2. spręsti dėl tvarkomų Asmens duomenų teikimo; 

32.3.  paskirti už Asmens duomenų apsaugą atsakingus asmenis; 

33.  įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti Asmens duomenis; 

34. sudaryti sutartį su paslaugų tiekėju dėl Duomenų tvarkymo įrangos priežiūros; 

35.  tvarkyti asmens duomenis. 

36. Duomenų valdytojas turi šias pareigas: 
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36.1. Užtikrinti, kad būtų laikomąsi BDAR ir Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų, 

reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą, nustatytų Asmens duomenų tvarkymo 

reikalavimų laikymąsi; 

36.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises BDAR  ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka; 

36.3. užtikrinti Asmens duomenų saugumą įgyvendinant technines ir organizacines Asmens 

duomenų saugumo priemones; 

36.4. parinkti duomenų apsaugos pareigūną; 

36.5. konsultuotis su Valstybine duomenų apsaugos inspekciją; 

36.6. jei reikia pranešti apie Duomenų saugumo pažeidimą; 

36.7.  kontroliuoti patekimą į patalpas, kuriose saugomi dokumentai ir jų archyvai. 

36.8. supažindinti naujai priimtus darbuotojus su Taisyklėmis, darbuotojas užpildo 

konfidencialumo pasižadėjimą; 

36.9. Užtikrinti, kad asmens duomenys būtų saugomi teisės aktuose nustatytais terminais. 

37. Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas: 

37.1. nustato Duomenų tvarkymo tikslą ir apimtį; 

37.2. organizuoja Duomenų tvarkymą; 

37.3. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines Duomenų tvarkymo 

problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam Duomenų tvarkymui užtikrinti; 

37.4. teikia metodinę pagalbą darbuotojams Duomenų tvarkymo klausimais; 

37.5. organizuoja Darbuotojų mokymus Asmens duomenų teisinės apsaugos 

klausimais; 

37.6. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Duomenų valdytojo teisėms ir pareigoms 

įgyvendinti. 

38. Duomenų tvarkytojas turi šias teises: 

38.1. teikti Duomenų valdytojui pasiūlymus dėl duomenų tvarkymo techninių ir 

programinių priemonių gerinimo; 

38.2. tvarkyti asmens duomenis, kiek tam yra įgaliotas Duomenų valdytojo.. 

39.  Duomenų tvarkytojai turi šias pareigas: 

39.1. įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo 

priemones, skirtas Asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, 

pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti; 

39.2. saugoti asmens duomenų paslaptį, neatskleisti, neperduoti tvarkomos 

informacijos ir nesudaryti sąlygų jokiomis priemonėmis su ja susipažinti nei vienam 

asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigoje, tiek už jos ribų. 

39.3. padėti Duomenų valdytojui užtikrinti jam numatytas prievoles; 

39.4. pranešti Duomenų valdytojui apie duomenų saugumo pažeidimą. 

40. Duomenų tvarkytojai atlieka šias funkcijas: 

40.1. įgyvendina Asmens duomenų saugumo priemones; 

40.2. tvarko asmens duomenis pagal Duomenų valdytojo nurodymus.   

 

VI SKYRIUS  

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA  

  

41. Duomenų subjektų teisės ir informuotumo užtikrinimas:  

  

41.1. Duomenų subjektai turi teisę:  

41.2. žinoti (būti informuoti) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;  

41.3. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 
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41.4. reikalauti ištaisyti, ištrinti savo Asmens duomenis arba apriboti Duomenų tvarkymą, 

išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;  

41.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.  

42. Duomenų subjekto įgyvendinimo teisės: 

42.1.  Pateikęs tiesiogiai GMP stoties administracijai asmens tapatybės dokumentą ir 

prašymą valstybine kalba ar atsiuntęs prašymą registruotu laišku susipažinti su savo Asmens 

duomenimis ir jų tvarkymu, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys 

surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti 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);  

42.2. reikalauti pateikti duomenis tiesiogiai Duomenų subjektui patogia forma (tuos 

duomenis, kuriuos GMP stočiai pateikė pats Duomenų subjektas);  

42.3. pateikti skundą priežiūros institucijai;  

42.4. atšaukti duotą sutikimą (jei Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).  

42.5. GMP stotis, kurioje renkami ir tvarkomi Duomenų subjektų duomenys, privalo 

sudaryti sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti numatytas jo teises, išskyrus įstatymų nustatytus 

atvejus, kai reikia užtikrinti: 1) valstybės saugumą ir gynybą; 2) viešąją tvarką, nusikaltimų veikų 

prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą; 3) svarbius valstybės  ekonominius ir 

finansinius interesus; 4) tarnybinės ar profesinės etikos  pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar 

baudžiamąjį persekiojimą; 5) Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

42.6. GMP stotis privalo užtikrinti, kad visa reikalinga informacija Duomenų subjektui būtų 

pateikiama aiškiai ir suprantamai;  

42.7. Duomenų subjektui atsakymas privalo būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 

kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei duomenis teikti Duomenų subjektui atsisakoma, 

jam turi būti nedelsiant pateiktas motyvuotas ir pagrįstas atsakymas dėl jo prašymo nevykdymo; 

42.8. Duomenų subjektas gavęs duomenis,  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi 

teisę išreikšti savo nesutikimą; 

42.9. Duomenų subjektų teisės taip pat yra numatytos GMP stoties Vidaus tvarkos 

taisyklėse ir taikomos tiek, kiek neprieštarauja šioms Taisyklėms; 

42.10. GMP stotis privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti duomenų 

gavėjus apie Duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus Asmens duomenis, sustabdytus 

Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų 

neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, 

nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai; 

42.11. Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti per atstovą (atstovą pagal įstatymą 

arba atstovą pagal pavedimą). Atstovai pagal pavedimą, veikdami Duomenų subjekto vardu, privalo 

GMP stočiai pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Šis atstovavimas įforminamas notarine 

tvarka arba Duomenų subjektas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai gali nurodyti savo 

medicininiuose dokumentuose; 

42.12. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį 

paciento sutikimą, kuriame yra nurodyti tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, 

išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus 

asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. 

Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. 
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Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos 

ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, 

kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti 

savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, 

sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai 

būtina paciento interesams apsaugoti. Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių su jais 

susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, konfidenciali informacija gali būti teikiama vienam iš šio 

paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš 

šio paciento senelių jų prašymu tiek, kiek būtina paciento interesams apsaugoti. 

42.13. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo 

interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), paciento 

tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu. Jeigu nurodytų asmenų nėra arba 

nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, informacija apie paciento, kuris negali 

būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama vienam iš šio 

paciento  pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš 

šio paciento senelių jų prašymu.  

42.14. Duomenų subjekto, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo 

interesų, atstovu pagal įstatymą nurodyti asmenys nelaikomi paciento nuo 16 metų atstovais pagal 

įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais; Duomenų subjektas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą 

arba Duomenų subjektui nustatyta globa (rūpyba); 

42.15. Nepilnamečiam Duomenų subjektui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal 

įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, kuriam 

nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys, pateikę atstovavimą 

patvirtinantį dokumentą. Duomenų subjekto nuo 16 metų sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai 

jų nėra – vienas iš Duomenų subjekto tėvų (įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų,  arba vienas iš šio 

paciento pilnamečių vaikų, arba vienas iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų), arba vienas iš šio 

paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienas iš šio paciento senelių. Į pilnamečio paciento, kuris negali 

būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, artimuosius dėl sutikimo būti atstovu pagal 

įstatymą kreipiamasi tokiu eiliškumu: į sutuoktinį, sugyventinį (partnerį), tėvus (įtėvius), pilnamečius 

vaikus, pilnamečius brolius (seseris), pilnamečius vaikaičius, senelius. Gavus vieno iš šių asmenų 

sutikimą būti atstovu pagal įstatymą, kitų asmenų sutikimas nereikalingas. Šioje dalyje nurodyti 

asmenys nelaikomi pilnamečio paciento atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, 

pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba). 

42.16. GMP stotis visą rašytinę ir žodinę informaciją pateikia valstybine kalba. Rašytinė 

informacija Duomenų subjektui, išskyrus perduodamą tiesiogiai, pateikiama registruotu paštu.  

42.17. GMP stotis duomenis Duomenų subjektui teikia neatlygintinai. 

43. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija (Asmens duomenys) gali būti 

suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo sveikatos priežiūros įstaigoms; 

institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros įstaigas; teismui; prokuratūrai; ikiteisminio 

tyrimo įstaigoms; savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms 

tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.  

 

 

VII SKYRIUS  

ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS 
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44. GMP stoties organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės turi užtikrinti 

trečiąjį automatiniu būdu tvarkomų Asmens duomenų saugumo lygį.  

45. Siekiant apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, 

pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo turi būti taikomos tokios 

infrastruktūrinės, administracinės ir telekomunikacinės (elektroninės) priemonės: 

46. Įstaigos direktoriaus įsakymu įgalioja medicinos statistiką už statistinių duomenų 

valdymą; 

47. Įstaigos direktorius  pagal sutartį įgalioja atsakingą įmonę ar asmenį už tinkamą 

techninės įrangos išdėstymą ir priežiūrą, informacinių sistemų priežiūrą, tinklo valdymą, naudojimosi 

saugumo užtikrinimą; 

48. Įstaigos direktorius už priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą ir užtikrinimą 

įgalioja specialistą darbų saugai; 

49. Įstaigos direktoriaus įsakymu įgalioja visus administracijos darbuotojus, turinčius 

prieigą prie asmens duomenų, privalomai užtikrinti duomenų saugumą ir konfidencialumą; 

50. Už šiame skyriuje numatytų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių 

įgyvendinimą, kontrolę, užtikrinimą yra atsakingas GMP stoties direktoriaus paskirtas atsakingas 

darbuotojas.  

51. Darbuotojai, kurie tvarko pacientų, kitų fizinių asmenų duomenis, turi laikytis 

konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su pacientais, kitais interesantais susijusią 

informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas. Ši pareiga išlieka galioti perėjus dirbti į 

kitas pareigas GMP stotyje arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams su GMP stotimi.  

52. Darbuotojai automatiniu būdu tvarkyti Asmens duomenis gali tik po to, kai jiems 

suteikiama prieigos teisė prie atitinkamos informacinės sistemos. Prieiga prie Asmens duomenų gali 

būti suteikta tik tam asmeniui, kuriam Asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti. Darbo 

santykiams pasibaigus, Darbuotojui prieigos prie registrų ir kitų programų teisės panaikinamos.   

53. Darbuotojai gali perduoti dokumentus, kuriuose nurodyti Asmens duomenys, tik tiems 

Darbuotojams, kurie pagal pareigas ar atskirus pavedimus turi teisę dirbti su asmens duomenimis.  

54. Darbuotojai, vykdantys Duomenų subjekto duomenų tvarkymo funkcijas, turi užkirsti 

kelią atsitiktiniam ar neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus tinkamai ir saugiai (vengiant 

nereikalingų kopijų su Duomenų subjekto duomenimis kaupimo ir kt.). Dokumentų kopijos, kuriose 

nurodomi Duomenų subjekto duomenys, turi būti sunaikinamos tokiu būdu, kad šių dokumentų 

nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.   

55. Darbuotojai privalo taip organizuoti savo darbą, kad kiek įmanoma apribotų galimybę 

kitiems asmenims (kitiems GMP stoties darbuotojams, praktikantams, savanorišką praktiką 

atliekantiems ar kitiems tretiesiems asmenims) sužinoti tvarkomus Asmens duomenis. Ši nuostata 

įgyvendinama:  

55.1. Nepaliekant dokumentų su tvarkomais Asmens duomenimis ar kompiuterio, kuriuo 

naudojantis galima atidaryti rinkmenas su Asmens duomenimis, be priežiūros taip, kad juose esančią 

informaciją galėtų perskaityti Darbuotojai, neturintys teisės dirbti su konkrečiais Asmens 

duomenimis, praktikantai ar kiti asmenys;  

55.2. Dokumentus laikant taip, kad jų (ar jų fragmentų) negalėtų perskaityti atsitiktiniai 

asmenys;  

55.3. Jei dokumentai, kuriose yra Asmens duomenų, kitiems Darbuotojams, įstaigoms 

perduodami per asmenis, kurie neturi teisės tvarkyti Asmens duomenis, arba per paštą ar kurjerį, jie 

privalo būti perduodami užklijuotame nepermatomame voke. Šis punktas netaikomas, jeigu minėti 

pranešimai įteikiami pacientams, kitiems interesantams asmeniškai ir konfidencialiai.  
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56. Už Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymą ir reagavimą į šiuos pažeidimus 

atsako GMP stoties direktoriaus. 

57. Šiame Taisyklių skyriuje aptartos organizacinės ir techninės Asmens duomenų 

apsaugos priemonės taikomas kartu su GMP stoties nuostatų nustatytomis taisyklėmis ir joms 

neprieštarauja.  

 

VIII SKYRIUS  

ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJO PASITELKIMAS  

  

58. Tais atvejais, kai GMP stotis įgalioja Duomenų tvarkytoją atlikti asmens duomenų 

tvarkymo veiksmus, tarp GMP stoties ir Duomenų tvarkytojo turi būti sudaroma rašytinė asmens 

duomenų tvarkymo sutartis.   

59. Sprendimą perduoti Duomenų subjekto Duomenų tvarkymą asmens duomenų 

tvarkytojui priima GMP stoties direktorius.  

60. GMP stotis parenka Duomenų tvarkytoją, kuris užtikrina, kad būtų įgyvendintos 

techninės ir organizacinės duomenų apsaugos priemonės ir užtikrintas tokių priemonių laikymasis, 

įskaitant ir šių Taisyklių VII skyriuje aptartas technines, organizacines duomenų saugumo 

užtikrinimo priemones.   

61. GMP stotis, sutartimi įgaliodama Duomenų tvarkytoją tvarkyti Asmens duomenis, 

nurodo, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymą 

reglamentuojančius teisės aktus, GMP stoties nurodymus, taip pat nurodant, kokius Asmens 

duomenų tvarkymo veiksmus privalo atlikti Duomenų tvarkytojas GMP stoties vardu, Duomenų 

tvarkytojo įsipareigojimai GMP stočiai, įskaitant įsipareigojimą laikytis BDAR įtvirtintų reikalavimų, 

duomenų tvarkymo trukmė, pobūdis, Asmens duomenų rūšis, duomenų subjektų kategorijos, 

Duomenų tvarkytojo pareiga ištrinti arba grąžinti GMP stočiai Asmens duomenis, jų kopijas, 

pabaigus GMP stočiai teikti paslaugas.  

62. GMP stotis, sudarydama sutartį su Duomenų tvarkytoju, be kita ko, nurodo, kad 

Duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti GMP stoties perduodamų tvarkyti duomenų konfidencialumą, 

o ketindamas tvarkymui pasitelkti trečiuosius asmenis (kitus Duomenų tvarkytojus), Duomenų 

tvarkytojas privalo gauti išankstinį rašytinį GMP stoties pritarimą.   

63. Šios Taisyklės gali būti pridedamos kaip priedas prie sutarties su Duomenų tvarkytoju.  

   

 

IX SKYRIUS  

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR 

REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS TVARKA 

 

 

64. Duomenų valdytojas ir tvarkytojai, turintys prieigos prie asmens duomenų teisę, 

pastebėję duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius 

grėsmę asmens duomenų saugumui), turi infrmuoti duomenų valdytojo (GMP stoties) direktorių ar 

paskirtą atsakingą asmenį. 

65. Įvertinus duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsn, 

žalą ir padarinius, kiekvienu konkrečiu atveju GMP stoties direktorius priima sprendimus dėl 

priemonių, reikiamų duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti 
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X SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

66. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti visi GMP stoties Darbuotojai pasirašytinai 

bei užpildyti konfidencialumo pasižadėjimą. Priimtą į darbą naują darbuotoją, personalo darbuotoja 

su šiomis taisyklėmis supažindina pirmą darbo dieną.  

67. Taisyklės, jų pakeitimai ar papildymai  skelbiami GMP stoties internetiniame puslapyje. 

68. GMP stotis užtikrina darbuotojų, kuriems suteikta teisė tvarkyti Asmens duomenis, 

mokymus. Už atitinkamų Asmens duomenų teisinės apsaugos mokymų organizavimą, vykdymą 

darbuotojams, dirbantiems su asmens duomenimis, yra atsakingas GMP stoties direktorius. 

69. Darbuotojai, pasikeitus jų Asmens duomenims, raštu informuoja apie tai GMP stoties 

personalo darbuotoją, o šis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas patikslina ir atnaujina duomenis 

Darbuotojų Asmens duomenis bylose bei tam skirtose duomenų bazėse.   

70. Taisyklės turi būti peržiūrimos ir tikslinamos pasikeitus asmens duomenų tvarkymą 

reglamentuojantiems teisės aktams.  

71. Taisyklių peržiūrėjimo, atnaujinimo pagal poreikį iniciavimą ir šių veiksmų atlikimo 

kontrolę yra atsakingas GMP stoties direktoriaus paskirtas darbuotojas. 

72. Už Taisyklių nuostatų laikymąsi atsakingi visi GMP stoties darbuotojai. Pažeidę šias 

taisykles darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

  

__________________  


