INFORMACINIS PRANEŠIMAS
APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE
SAVO PACIENTUS, KURIE REGISTRUOJASI PASLAUGOMS PER „MANO REGISTRACIJA“ PLATFORMĄ
INF-PR-13-0
SYNLAB Lietuva UAB rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
(GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.
1.

Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei
turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums
padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia
mūsų Įmonę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.
2.

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: SYNLAB Lietuva UAB
Mūsų įmonės kodas yra: 125375183
Mūsų adresas: Kalvarijų g. 137A-15, Vilnius
El. pašto adresas: LT.info@synlab.com
Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas: UAB Duomenų apsaugos tarnyba, synlab@dat.lt
3.

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs pageidaujate, naudojantis „Mano registracija“ platforma, užsiregistruoti vizitui į SYNLAB Lietuva UAB padalinius dėl asmens
sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.
4.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami užsiregistruoti vizitui dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo Mūsų padaliniuose, Jūs privalote pateikti šią
informaciją:
• Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė) (jei paslaugos teikiamos anonimiškai – identifikatorius, inicialai, vardas);
• Kontaktiniai duomenys reikalingi pranešimų apie patvirtintą vizitą išsiuntimui (el. pašto adresas, telefono numeris);
• Pageidaujami atlikti tyrimai ar jų grupės;
• Automobilio valstybiniai numeriai, jei pacientas pageidauja naudotis SYNLAB Lietuva UAB priklausančiomis parkavimo
vietomis vizito metu.
Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime Jūsų tinkamai užregistruoti ir priminti apie vizitą.
5.

Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Iš kitų šaltinių Jūsų informacija nėra renkama.
6.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga sutarčiai su Jumis sudaryti vizito metu – asmens sveikatos
priežiūros paslaugoms teikti (GDPR 6 str. 1 d. b p., 9 str. 2 d. h p.).
7.

Ar Jūs renkate jautrią informaciją apie mane?

Mes renkame jautrią informaciją apie Jūsų sveikatos duomenis (pageidaujamus atlikti tyrimus ar jų grupes), kiek tai yra reikalinga vizito
registravimui bei saugioms ir kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (GDPR 9 str. 2 d. h p.).
8.

Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.
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9.

Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:
• valstybės ar vietos savivaldos institucijoms, tais atvejais ir ta apimtimi, kai tai būtina pagal teisės aktų reikalavimus;
• mūsų paslaugų teikėjams teikiantiems informacinių technologijų paslaugas, prisiimantiems įstatymų numatytus
įsipareigojimus duomenų apsaugos srityje;
• teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms;
• auditą ar patikrinimus atliekantys viešiesiems ar privatiems asmenims, prisiimantiems įsipareigojimus dėl šių duomenų
neatskleidimo.
10.

Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės (Europos ekonominę erdvę sudaro visos Europos
Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas) erdvės ribų?

Informacija apie Jus nėra perduodama už Europos ekonominės erdvės ribų.
11.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vieną dieną po vizito Mūsų padaliniuose.
12.

Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome
atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.








13.

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
Pateikti prieštaravimą Jūsų kontaktinių duomenų naudojimui apklausoms ir/ar prekių, paslaugų pasiūlymams siųsti;
Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;
Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;
Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus,
mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu synlab@dat.lt.

•
•
•
•

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad siekiant apsaugoti Jūsų sveikatos duomenis:
pateikiant prašymą Mūsų įmonėje (bet kuriame teritoriniame skyriuje) būtina pateikti savo asmens dokumentą;
siunčiant prašymą paštu arba per kurjerį prie prašymo turi būti pridėta notariškai patvirtinta asmens dokumento kopija;
prašymai elektroniniu paštu gali būti pateikiami tik juos siunčiant iš Jūsų registruojantis Mūsų įmonėje nurodyto elektroninio pašto adreso;
Jūsų duomenys elektroniniu paštu siunčiame tik Jūsų registruojantis Mūsų įmonėje nurodytu elektroninio pašto adresu.
14.

Patvirtinimas

Patvirtinta SYNLAB Lietuva UAB direktorės 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 2021/11-PK077.
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