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APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ PAGAL REGLAMENTĄ 2016/679
(PRIVATUMO PRANEŠIMAS)

Gerbiami pacientai, kolegos, partneriai,
2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (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 – Reglamentas 2016/679) mus įpareigoja tvarkyti asmens duomenis pagal šiame
reglamente įtvirtintus teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo principais. Tvarkydami asmens duomenis taip
pat vadovaujamės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos
Respublikos sveikatos sistemos įstatymu ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu,
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
UAB ,,Rezus.lt“ laboratorija informuoja apie vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
1) kokius asmens duomenis tvarkome;
2) kokiais tikslais juos naudojame;
3) kaip užtikriname jų saugumą.
1. UAB ,,Rezus.lt“ yra duomenų valdytojas. Savo pacientų duomenis mes tvarkome pagal
direktorės patvirtintas procedūras pildydami laboratorinių tyrimų užsakymo protokolus. Duomenys
tvarkomi darant įrašus popieriniuose dokumentuose ir elektroninėse laikmenose, bei UAB ,,Rezus.lt“
kompiuteriuose. Duomenys gali būti tvarkomi popierinėse ir elektroninėse laikmenose, tokiose, kaip
įrašai informacinėse sistemose, diagnostikos įrenginių užrašymo sistemose ir išrašuose ir kt.
2. Neturėdami Jūsų asmens duomenų mes negalėtume teikti sveikatos priežiūros paslaugų.
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais mes renkame ir toliau naudojame asmens duomenis, kurie
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gauti iš pačių pacientų, kitų gydymo įstaigų, psichikos sveikatos įstaigų, tyrimų laboratorijų, jums
artimų žmonių, pvz., šeimos narių ir kt.
3. Jūsų asmens duomenys yra teikiami tik kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka, pvz., tyrimus atliekančioms laboratorijoms, jūsų atstovams pagal įstatymą ir
(arba) sutartį, jeigu tokie yra, jūsų nurodymu kitiems subjektams.
4. Apsilankius UAB ,,Rezus.lt“ Jūs būsite paprašyti:
4.1. Pateikti šiuos asmens duomenis: pavardę, vardą, kontaktinius duomenis ir kt. Iš jūsų
gautus duomenis saugojame 5 metus.
4.2. Jūsų duomenis mums teikia kitos sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigos, diagnostikos
centrai, tyrimų laboratorijos ir kt.
4.3. Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą kai kuriose UAB ,,Rezus.lt“ laboratorijos patalpose,
išskyrus tose, kur yra pagrįstai tikimasi privatumo, yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Apie vykdomą
vaizdo stebėjimą Jus įspėja ženklas su užrašu: „Patalpos stebimos vaizdo kameromis.“
4.4. Pagal Reglamento 2016/679 9 straipsnio nuostatas sveikatos duomenys yra specialių
kategorijų duomenys, kurių tvarkymui yra taikomi griežtesni reikalavimai. Sveikatos duomenys
tvarkomi jus informavus ir gavus jūsų aiškų sutikimą. Jūsų sutikimų valdymo tvarką nustato UAB
,,Rezus.lt“ direktorės patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
5. Mes įgyvendinome modernias organizacines ir technines priemones skirtas tam, kad būtų
užtikrintas Jūsų duomenų konfidencialumas ir saugumas.
5.1. Visa informacija apie jūsų sveikatą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik jūsų sutikimu
tiems asmenims, kuriems jūs suteikėte teisę ją gauti. Be jūsų sutikimo sveikatos duomenys gali būti
teikiami tik įstatymuose nustatytais atvejais.
6. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinę savo tapatybę asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el.
paštu pateikę UAB ,,Rezus.lt“ direktorei rašytinį prašymą Jūs turite teisę:
6.1. žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą Įmonėje;
6.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
6.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą,
savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
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6.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens
duomenys yra tvarkomi įgyvendinant oficialius įgaliojimus, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus
UAb ,,Rezus.lt“, valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam
asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys arba duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio
siekia UAB ,,Rezus.lt“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
JEIGU TURITE KLAUSIMŲ DĖL JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRAŠOME
KREIPTIS Į UAB ,,Rezus.lt“ laboratoriją, TEL. +370 652 80828 el. paštas info@rezus.lt

