PRIVATUMO PRANEŠIMAS
Šis privatumo pranešimas skirtas pacientams (jų artimiesiems), kurie kreipiasi į viešąją įstaigą
Šilutės ligoninę dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo.
Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?
Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė (toliau – Ligoninė)
Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė
Juridinio asmens kodas: 277329430
Adresas: Rusnės g. 1, LT-99185 Šilutė
Tel. (8 441) 62 101, 61 043
El.paštas: info@silutesligonine.lt
https://www.silutesligonine.lt

Ligoninės duomenų apsaugos pareigūnas
Daiva Balčytytė, darbų saugos ir duomenų
apsaugos specialistė
Adresas: Rusnės g. 1, LT-99185 Šilutė
Tel. 8 687 53 852
Elp. dap@silutesligonine.lt

Kokiais tikslais ir remiantis kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų
asmens duomenys?
1. Jums kreipiantis dėl registracijos pas gydytojus specialistus ar dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi išankstinės registracijos tikslu arba asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo tikslu vykdant teisinę prievolę, kuri nustatyta:
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 kurios panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies c punkte;
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme,
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme,
Lietuvos Respublikos pacientų teisų ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme,
Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 ,,Dėl sveikatos
priežiūros įstaigų veiklos ataskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;
Kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos priežiūros veiklą ir
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
2. Jums kreipiantis kaip paciento atstovas, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pacientų atstovavimo tikslu
siekiant įvykdyti sutartį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas) arba
siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies
f punktas).
3. Jums kreipiantis į Ligoninę su skundu (prašymu) dėl kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo,
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi skundo (prašymo) nagrinėjimo tikslu, siekiant teisėtų duomenų
valdytojo interesų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas), vadovaujantis
2010 m. spalio 15 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. A1-75 ,,Dėl pacientų skundų ir prašymų nagrinėjimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Jums kreipianti dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi
buhalterinės apskaitos, finansinių išteklių valdymo tikslu pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6
straipsnio 1 dalies b punktą arba c punktą, vadovaujantis 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A1-93 ,,Dėl
mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Jums kreipiantis į Priėmimo-skubios pagalbos skyrių, Jūsų vaizdo duomenys (vaizdo įrašai) bus tvarkomi
turto ir asmens saugumo užtikrinimo tikslu, siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?
Informuojame, kad Ligoninė tvarko Jūsų bendruosius ir specialių kategorijų (duomenis apie Jūsų
sveikatos būklę) asmens duomenis tam, kad galėtume suteikti prašomas sveikatos priežiūros paslaugas.
Informacija apie Jūsų tvarkomus asmens duomenis pateikta Privatumo politikoje (pridedama).
Iš kur gaunami jūsų asmens duomenys?
Informuojame, kad Ligoninė gali gauti Jūsų asmens duomenis tiesiogiai iš Jūsų ir iš duomenų
teikėjų, kurie turi teisę šiuos duomenis teikti. Duomenys gali būti pateikti pagal Ligoninės:
1. Užklausas ir prašymus dėl tokių duomenų suteikimo;
2. Sudarytas sutartis su duomenų teikėjais;
3. Atvejus, kai duomenų teikėjas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo teikti šiuos
duomenis;
4. Kitais atvejais, kada duomenų teikėjas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugų įstatymą turi teisę teikti, o Ligoninė turi teisę gauti šiuos
duomenis.
Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys?
Informuojame, kad Ligoninė gali/turi teisę teikti valdomus ir tvarkomus Jūsų asmens duomenis šiems
duomenų gavėjams, kurie turi teisę gauti Jūsų asmens duomenis:
- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms (pvz.
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai, Nacionaliniam visuomenės sveikatos
centrui, Valstybinei ligonių kasai, teritorinėms ligonių kasoms ir kt.);
- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
- Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
- Užkrečiamų ligų ir AIDS centrui;
- Nacionalinis transplantacijos biuras;
- Nacionalinis vėžio institutas;
- Radiacinės saugos centras;
- Kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms;
- VĮ ,,Registrų centras“;
- Higienos institutui;
- Šilutės rajono savivaldybės administracijai;
- Vaiko teisių kontrolieriui ir vaiko teisių apsaugos skyriams;
- Teisėsaugos institucijoms;
- Draudimo bendrovėms;
- Finansinėms institucijoms;
- Kitiems duomenų gavėjams, turintiems teisę gauti asmens duomenis.

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys, kurie kaupiami paciento elektroninėje medicininėje istorijoje (toliau –
EMI), saugomi Informacinės sistemos duomenų saugykloje ir Informacinės sistemos duomenų archyve,
vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, kitais teisiniais aktais,
reglamentuojančiais asmens duomenų teikimą ir gavimą.
Aktualūs paciento EMI esantys asmens duomenys Informacinės sistemos duomenų saugykloje
saugomi visą paciento gyvenimą ir trejus metus po jo mirties, pasibaigus šiam laikotarpiui asmens
duomenys automatiškai perkeliami į Informacinės sistemos duomenų archyvą. Informacinės sistemos
duomenų archyve EMI esantys asmens duomenys saugomi 25 metus nuo jų perkėlimo iš Informacinės
sistemos duomenų saugyklos momento.
Jūsų asmens duomenys, kurie kaupiami privalomose sveikatos statistikos apskaitos formose,
saugomi pagal terminus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m.
lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 ,,Dėl sveikatos priežiūros veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (su
visais pakeitimai).
Kiti Jūsų asmens duomenys (pvz. pateikti prašymuose, skunduose, sutartyse) saugomi
vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos
vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 ,,Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų
rodyklės patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).
Jūsų vaizdo duomenys (vaizdo įrašai) tvarkomi tik tiek, kiek būtina. Nustatytas 14 kalendorinių
dienų saugojimo terminas, po kurio vaizdo įrašai automatiškai ištrinami.

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Ligoninę dėl klausimų, susijusių su Jūsų asmens
duomenų tvarkymu, t.y. turite šias teises:
1.
2.
3.
4.
5.

Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
Teisę susipažinti su duomenimis;
Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
Teisę reikalauti ištrinti duomenis (,,teisė būti pamirštam“);
Teisę apriboti duomenų tvarkymą.

Informuojame, kad nesutikdami su Ligoninės sprendimu, priimtu dėl jūsų prašymo, susijusio su
Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai.

