
VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos duomenų valdytojo veiklos įrašas

Duomenų valdytojas:
Duomenų valdytojo (jei taikoma, ir bendro duomenų valdytojo) pavadinimas (jei fizinis asmuo – vardas
ir pavardė)
Viešoji įstaiga Plungės rajono greitoji medicinos pagalba
Pašto adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 91 
LT-90143 Plungė

Telefono ryšio numeris
(8 448) 71 606

Elektroninio pašto 
adresas
plungesgmp@gmail.com

Kitos ryšių priemonės 
www.plungesgmp.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas:
Duomenų apsaugos pareigūno vardas ir pavardė
Dalia Žebrauskienė
Pašto adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 91 
LT-90143 Plungė

Telefono ryšio numeris 
(8 448) 71 802

Elektroninio pašto 
adresas
plungesgmp@gmail.com

Kitos ryšių priemonės
www.plungesgmp.lt

Duomenų tvarkymo tikslai
1. Gerinti  Lietuvos  gyventojų  sveikatą,  sumažinti  gyventojų  sergamumą  ir  mirtingumą.

Kokybiškai teikti medicinos paslaugas;
2. Įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros ir greitosios medicinos pagalbos teikimo tikslu;
3. Vidaus administravimo tikslu;
4. Pacientų, lankytojų, darbuotojų, turto saugumo užtikrinimo tikslu;
5. Mokslinių tyrimų tikslu;
6. Statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti Įstaigos teikiamas sveikatos

priežiūros paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
7. Įstaigos veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei;
8. Personalo valdymui, personalo dokumentų rengimui, dokumentų valdymui;
9. Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymui ir naudojimui;
10. Auditui.

Duomenų subjektų kategorijų aprašymas 
1. Bendrieji (pacientų) asmens duomenys;
2. Specialių kategorijų (pacientų) asmens duomenys;
3. Darbuotojų asmens duomenys.

Asmens duomenų kategorijų aprašymas ir saugojimo terminai 
Duomenų kategorijos Šaltinis Duomenų saugojimo terminas

Bendrieji pacientų duomenys Trečiasis  asmuo  (plačiau  žr.
skyriuje  Duomenų  teikimas);
Tiesiogiai iš Duomenų subjekto

Sveikatos  priežiūros  įstaigų  veiklos
apskaitos  ir  atskaitomybės  tvarka,
patvirtinta  LR  Sveikatos  apsaugos
ministro  1999  m.  lapkričio  29  d.
įsakymu Nr. 515; 
Bendrųjų  dokumentų  saugojimo
terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos
vyriausiojo archyvaro įsakymu 2011
m. kovo 9 d. Nr. V-100)

Specialių kategorijų duomenys Trečiasis  asmuo  (plačiau  žr.
skyriuje  Duomenų  teikimas);
Tiesiogiai iš Duomenų subjekto

Sveikatos  priežiūros  įstaigų  veiklos
apskaitos  ir  atskaitomybės  tvarka,
patvirtinta  LR  Sveikatos  apsaugos
ministro  1999  m.  lapkričio  29  d.
įsakymu Nr. 515; 
Bendrųjų  dokumentų  saugojimo
terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos
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vyriausiojo archyvaro įsakymu 2011
m. kovo 9 d. Nr. V-100)

Darbuotojai Tiesiogiai iš Duomenų subjekto Sveikatos  priežiūros  įstaigų  veiklos
apskaitos  ir  atskaitomybės  tvarka,
patvirtinta  LR  Sveikatos  apsaugos
ministro  1999  m.  lapkričio  29  d.
įsakymu Nr. 515; 
Bendrųjų  dokumentų  saugojimo
terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos
vyriausiojo archyvaro įsakymu 2011
m. kovo 9 d. Nr. V-100)

Sveikatos priežiūros paslaugas 
užsakantys asmenys

Tiesiogiai iš Duomenų subjekto Sveikatos  priežiūros  įstaigų  veiklos
apskaitos  ir  atskaitomybės  tvarka,
patvirtinta  LR  Sveikatos  apsaugos
ministro  1999  m.  lapkričio  29  d.
įsakymu Nr. 515; 
Bendrųjų  dokumentų  saugojimo
terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos
vyriausiojo archyvaro įsakymu 2011
m. kovo 9 d. Nr. V-100)

Duomenų gavėjų kategorijos
Duomenų

kategorijos
Duomenų
valdytojas

Duomenų
tvarkytojas

Duomenų teikėjas Duomenų gavėjas

Bendrieji
pacientų
duomenys

VšĮ  Plungės
rajono  greitoji
medicinos
pagalba

VšĮ  Plungės
rajono  greitoji
medicinos
pagalba

Duomenų  subjektas
pagal  nustatytos  formos
anketą;  Sveikatos
apsaugos   ministerija,
SODRA,  Plungės
teritorinė  ligonių  kasa,
Neįgalumo  ir
darbingumo  nustatymo
tarnyba,  E-sveikata,  VĮ
Registrų  centras,  Kitos
sveikatos  priežiūros
įstaigos,  Nacionalinis
vėžio  institutas,
Užkrečiamųjų  ligų  ir
AIDS centras

Sveikatos  priežiūros
įstaigos  į  kurias
pristatomas  pacientas,
Sveikatos  apsaugos
ministerija,  SODRA,
Plungės teritorinė  ligonių
kasa,  bankai,  teismai,
ikiteisminio  tyrimo
įstaigos  (policija,
prokuratūra)

Specialių
kategorijų
duomenys

VšĮ  Plungės
rajono  greitoji
medicinos
pagalba

VšĮ  Plungės
rajono  greitoji
medicinos
pagalba

Duomenų  subjektas
pagal  nustatytos  formos
anketą;  Sveikatos
apsaugos   ministerija,
SODRA,  Plungės
teritorinė  ligonių  kasa,
Neįgalumo  ir
darbingumo  nustatymo
tarnyba,  E-sveikata,  VĮ
Registrų  centras,  Kitos
sveikatos  priežiūros
įstaigos,  Nacionalinis
vėžio  institutas,
Užkrečiamųjų  ligų  ir

Sveikatos  priežiūros
įstaigos  į  kurias
pristatomas  pacientas,
Sveikatos  apsaugos
ministerija,  SODRA,
Plungės teritorinė  ligonių
kasa,  bankai,  teismai,
ikiteisminio  tyrimo
įstaigos  (policija,
prokuratūra)
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AIDS centras
Darbuotojai VšĮ  Plungės

rajono  greitoji
medicinos
pagalba

VšĮ  Plungės
rajono  greitoji
medicinos
pagalba

Duomenų  subjektas
pagal  nustatytos  formos
anketą;  Sveikatos
apsaugos   ministerija,
SODRA,  Plungės
teritorinė  ligonių  kasa,
Neįgalumo  ir
darbingumo  nustatymo
tarnyba,  E-sveikata,  VĮ
Registrų  centras,  Kitos
sveikatos  priežiūros
įstaigos,  Nacionalinis
vėžio  institutas,
Užkrečiamųjų  ligų  ir
AIDS centras

Sveikatos  priežiūros
įstaigos  į  kurias
pristatomas  pacientas,
Sveikatos  apsaugos
ministerija,  SODRA,
Plungės teritorinė  ligonių
kasa,  bankai,  teismai,
ikiteisminio  tyrimo
įstaigos  (policija,
prokuratūra)

Sveikatos
priežiūros
paslaugas
užsakantys
asmenys

VšĮ  Plungės
rajono  greitoji
medicinos
pagalba

VšĮ  Plungės
rajono  greitoji
medicinos
pagalba

Duomenų  subjektas
pagal  nustatytos  formos
anketą;  Sveikatos
apsaugos   ministerija,
SODRA,  Plungės
teritorinė  ligonių  kasa,
Neįgalumo  ir
darbingumo  nustatymo
tarnyba,  E-sveikata,  VĮ
Registrų  centras,  Kitos
sveikatos  priežiūros
įstaigos,  Nacionalinis
vėžio  institutas,
Užkrečiamųjų  ligų  ir
AIDS centras

Sveikatos  priežiūros
įstaigos  į  kurias
pristatomas  pacientas,
Sveikatos  apsaugos
ministerija,  SODRA,
Plungės teritorinė  ligonių
kasa,  bankai,  teismai,
ikiteisminio  tyrimo
įstaigos  (policija,
prokuratūra)

Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai (kai taikoma):
Trečiosios valstybės arba tarptautinės organizacijos, 
kuriai perduodami asmens duomenys pavadinimas:
NEPERDUODAMA.

BDAR 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytais duomenų perdavimų atvejais tinkamų 
apsaugos priemonių dokumentai:
NEPERDUODAMA.

Kita informacija, susijusi su asmens duomenų perdavimu 
NETAIKOMA.
Numatomi asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Bylų  saugojimo  terminai  nurodyti  vadovaujantis  Bendrųjų  dokumentų  saugojimo  terminų  rodykle,
patvirtinta  Lietuvos  vyriausiojo  archyvaro  2011  m.  kovo  9  d.  įsakymu  Nr.  V-100  ,,Dėl  bendrųjų
dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo";
Sveikatos  priežiūros  įstaigų  veiklos  apskaitos  ir  atskaitomybės  tvarka,  patvirtinta  LR  Sveikatos
apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515.
*Atskirų kategorijų duomenų terminai gali būti ilgesni, kaip tai įtvitinta LR teisės aktuose.

Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 straipsnio 1 dalyje) aprašymas (kai 
įmanoma):

Techninės saugumo priemonės: Organizacinės saugumo priemonės: 
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Techninės  ir  programinės  įrangos  apsaugos
(tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų
bazių  administravimas,  darbo  vietų,  Bendrovės
patalpų  priežiūra,  operacinių  sistemų  apsauga,
apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.).

Administracines   (saugaus  dokumentų  ir
kompiuterinių  duomenų  bei  jų  archyvų
tvarkymo,  taip  pat  įvairių  veiklos  sričių  darbo
organizavimo  tvarkos  nustatymas,  personalo
supažindinimas su asmens  duomenų apsauga ir
kt.).

Kita informacija
Įstaiga, įgyvendina 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 nuostatas,
Lietuvos  Respublikos  asmens  duomenų  teisinės  apsaugos  įstatymo  bei  kitų  susijusių  teisės  aktų
laikymąsi, remdamasi:
2019 m. balandžio 15 d. direktorės įsakymu Nr. V-11,  patvirtintomis Bendrosiomis asmens duomenų
apsaugos taisyklėmis; 
2019  m.  balandžio  15  d.  direktorės  įsakymu  Nr.  V-12,  patvirtintu  Reagavimo  į  asmens  duomenų
saugumo pažeidimus procedūros aprašu ir Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašu; 
2019 m. balandžio 15 d.  direktorės  įsakymu Nr. V-13,  patvirtintomis  Darbuotojų asmens duomenų
tvarkymo taisyklėmis;
2019 m. balandžio 15 d.  direktorės  įsakymu Nr. V-14,  patvirtintomis  Interneto privatumo politikos
taisyklėmis.
Duomenų įvedimo, keitimo data (-os)
2019 m. balandžio 16 d.
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