Mūsų pasižadėjimas saugoti duomenis
Remiantis duomenų apsaugos įstatymais, „Affidea“ pasižada gerbti Jūsų teises. Mums itin svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų
saugumą. Mūsų Duomenų privatumo pranešime gydytojams („Pranešimas”) pateikta esminė informacija apie klientų duomenų
tvarkymą bendraujant su jais ir teikiant medicinines paslaugas. Maloniai prašome skirti laiko perskaityti šį Pranešimą, kad
susipažintumėte su Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir būdais. Pranešime rasite šią informaciją:
(a) duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys;
(b) duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys;
(c) tikslai ir teisinis pagrindas tvarkyti duomenis;
(d) asmens duomenų gavėjai;
(e) asmens duomenų saugojimo trukmė;
(f) Jūsų teisės remiantis duomenų apsaugos įstatymais.

Jūsų duomenų apsaugos pareiškimas
Aš, pasirašęs,
Vardas, pavardė
Telefono numeris*
Mobiliojo telefono numeris*
Elektroninio pašto adresas*
pasirašydamas šį pareiškimą patvirtinu, kad man buvo išaiškintas Pranešimo turinys ir esmė, kaip „Affidea“ tvarko gydytojų asmens
duomenis.

Vieta ir data: ______________________________________
Parašas: ___________________________________________

Svarbu: Turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų duomenis. Galite nepritarti mūsų tiesioginės rinkodaros politikai siųsti Jums
reklaminę informaciją.
Pažymėkite čia, jei norite, kad su Jumis susisiektume tiesioginės rinkodaros tikslais ❑
Jūsų teisė prieštarauti taip pat leidžia nesutikti su „Affidea“ vykdoma duomenų tvarkymo politika, paremta teisiniais interesais.
Atsižvelgdami į savo asmeninį atvejį, galite prieštarauti duomenų tvarkymui. Jei prieštarausite, neprivalome toliau tvarkyti Jūsų
asmens duomenis, nebent pateiksime teisinius argumentus, kuriais remiantis mes galime tvarkyti Jūsų duomenis, net jei tai
prieštarauja Jūsų interesams, teisėms, laisvėms, ar rengiant, vykdant, ar ginant ieškinius.
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Duomenų privatumo pranešimas gydytojams
1.

Duomenų valdytojo tapatybė

„Affidea“ yra sveikatos priežiūros paslaugų teikėja, kuri laikosi aukštų etikos standartų. „Affidea“ yra sveikatos priežiūros paslaugų
teikėja, kuri laikosi aukštų etikos standartų. „Affidea“ (arba „mes“, „mus“ ar „mūsų“) reiškia:
•

UAB „Affidea Lietuva“, (registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 184, Kaunas, Lietuva);

•

bendras duomenų valdytojas „Affidea BV“ (registruotos buveinės adresas: Vijzelstraat 68 1017HL Amsterdamas,
Nyderlandai); ir

•

bendras duomenų valdytojas UAB „Endemik“ (registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 6A, Vilnius, Lietuva); ir

•

bendras duomenų valdytojas UAB „MCT kompiuterinė tomografija“ (registruotos buveinės adresas: Nemenčinės pl. 54A,
Vilnius, Lietuva);

•

bendras duomenų valdytojas UAB „Alytaus Medea klinika“ (registruotos buveinės adresas: Naujoji g. 48A, Alytus, Lietuva);

•

bendras duomenų valdytojas UAB „Šilutės MCT“ (registruotos buveinės adresas: Gluosnių g. 4, Šilutė, Lietuva);

•

bendras duomenų valdytojas UAB „Medicinos paslaugų grupė“ (registruotos buveinės adresas: Jogailos g. 4, Vilnius,
Lietuva);

•

bendras duomenų valdytojas UAB „Endemik didmena“ (registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 6A, Vilnius, Lietuva);

•

bendras duomenų valdytojas UAB „Kuncų ambulatorinė klinika“ (registruotos buveinės adresas: Kuncų g. 12-54, Klaipėda
Lietuva).

Jūsų kontaktinis asmuo yra Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnas. Kontaktinius jo duomenis rasite 6 punkte.
2.

Duomenų tvarkymo tikslai
2.1. „Affidea“ tvarko Jūsų duomenis pagal siuntimą, kurį mes gavome iš Jūsų siunčiamo paciento. Jei suteikiame medicinos
paslaugas pacientui, kurį mums nurodėte, siuntimas tampa mūsų medicinine byla.
2.2. „Affidea“ tvarko Jūsų duomenis, kad suteiktų sveikatos priežiūros paslaugas. Mes pasižadame tarnauti savo pacientams
pačiu efektyviausiu būdu. Todėl jei prireiks Jūsų dalyvavimo, susisieksime tiesiogiai el. paštu ar telefonu. Dažniausiai
susisieksime su Jumis dėl Jūsų išduoto siuntimo, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pacientams, jiems paskiriamo
apsilankymų laiko mūsų diagnostikos centruose ar dėl tyrimų rezultatų.
2.3. „Affidea“ tvarko Jūsų asmens duomenis tam, kad atliktų apklausą. Norime išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie mūsų teikiamų
paslaugų kokybę ir kaip galėtume ją tobulinti bei veiksmingiausiai pateisinti klientų lūkesčius.
2.4. „Affidea“ tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Norime Jus išsamiai supažindinti su mūsų
teikiamomis paslaugomis ir informuoti Jus apie naujienas, pakeitimus ar naujas paslaugas, konferencijas ar seminarus.
Susisieksime su Jumis el. paštu, nebent atsisakysite mūsų naujienlaiškių (ar kitaip nepritarsite tiesioginei rinkodarai).

3.

Išsamesnė informacija apie „Affidea“ duomenų tvarkymo ypatumus
Tvarkomų duomenų tipas
Asmens duomenys, pateikti
siuntime

Tvarkymo tikslas
Remiantis Jūsų pateiktu
siuntimu,
medicinos
paslaugų teikimas (žiūrėti
2.1.)

Teisinis pagrindas
„Affidea“ teisiniai
interesai

Vardas, pavardė, el. pašto
adresas, telefono numeris

Susisiekimas dėl vizito
suderinimo (žiūrėti 2.2.)

„Affidea“ teisiniai
interesai

Vardas, pavardė, el. pašto
adresas, telefono numeris

Apklausa (žiūrėti 2.3.)

„Affidea“ teisiniai
interesai

Vardas, pavardė, el. pašto
adresas

Tiesioginė
(žiūrėti 2.4.)

„Affidea“ teisiniai
interesai
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rinkodara

Saugojimo laikotarpis
15 metų nuo paskutinio paciento
apsilankymo (vienodas laikotarpis, kol
mes saugome Jūsų nukreipto paciento
medicininę kortelę)
15 metų nuo paskutinio paciento
apsilankymo (vienodas laikotarpis, kol
mes saugome Jūsų nukreipto paciento
medicininę kortelę)
15 metų nuo paskutinio paciento
apsilankymo (vienodas laikotarpis, kol
mes saugome Jūsų nukreipto paciento
medicininę kortelę)
15 metų nuo paskutinio paciento
apsilankymo (vienodas laikotarpis, kol
mes saugome Jūsų nukreipto paciento
medicininę kortelę)

4.

Asmenys, su kuriais dalinamės Jūsų asmens duomenimis

„Affidea“ naudoja paslaugų tiekėjo paslaugomis (taip vadinamais duomenų tvarkytojais), kad padėtų mums apdoroti asmens
duomenis. Duomenų tvarkytojai veikia „Affidea“ vardu remdamiesi mūsų rašytinėmis instrukcijomis.

5.

Duomenų tvarkytojo vardas pavardė

Duomenų tvarkytojo buveinė

Duomenų tvarkytojo vaidmuo
Prižiūri ir plėtoja radiologijos
informacinę sistemą Med.I.S.

UAB „Skaitmeninės lankos“

Maumedžių g. 8-33, Vilnius

UAB „Varutis“

Savanorių pr. 206-4, Kaunas

Prižiūri ir plėtoja radiologijos
informacinę sistemą AMIS

Scoro Software OÜ

Endla 15, Tallinn, 10122, Estonia

Prižiūri ir plėtoja klientų
valdymo sistemą Scoro

Jūsų duomenų apsaugos teisės

Remiantis duomenų apsaugos teisės aktais, jūsų teisės yra šios:
1) Teisė paprašyti prieigos prie Jūsų asmeninės informacijos. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę gauti patvirtinimą apie Jūsų tvarkomus
duomenis. Jums gali būti suteikiama informacija apie Jūsų asmens duomenis ir kitą papildomą informaciją (ypač dėl tvarkymo tikslų,
gavėjų bei jų kategorijų, kuriems Jūsų asmens duomenys bus pateikti, ir duomenų saugojimo laikotarpio), kurią mes tvarkome.
2) Teisė pakeisti savo duomenis. Kitaip tariant, galite pakeisti netikslius ar papildyti nepilnai pateiktus asmens duomenis.
3) Teisė pareikalauti savo asmens duomenų sunaikinimo. Tam tikrais atvejais, jei nėra teisinio pagrindo tęsti duomenų tvarkymą, Jūsų
duomenys gali būti ištrinti.
4) Teisė pareikalauti apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms aplinkybėms, galite pareikalauti „užblokuoti“ ar apriboti Jūsų
asmens duomenų tvarkymą. Pagrįsto prašymu atveju, Jūsų duomenys bus saugomi, bet netvarkomi.
5) Teisė paprieštarauti, kad mes tvarkytume Jūsų duomenis. Galite nesutikti informacijos apdorojimui tiesioginės rinkodaros tikslais ir
nepritarti mūsų veiklai siųsti Jums reklaminę informaciją. Taip pat galite paprieštarauti „Affidea“ Jūsų duomenų tvarkymui,
atsižvelgiant į Jūsų konkretų atvejį, jei tvarkome duomenis atsižvelgdami į savo teisinius interesus ir remdamiesi teisiniu pagrindu. Jei
prieštarausite, mes neprivalome toliau tvarkyti Jūsų duomenis, nebent pateiktume pateisinamus teisinius argumentus, kurie leistų
elgtis priešingai, ir kurie prieštarauja Jūsų interesams, teisėms, ir laisvėms ar dėl ieškinių padavimo, vykdymo ir gynimo.
Jei norite pasinaudoti savo teisėmis ir sužinoti daugiau apie aukščiau išvardintas teises, prašome susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos
pareigūnu (žemiau rasite kontaktinę informaciją). Jei Jūsų netenkina mūsų duomenų tvarkymo būdai, turite teisę pateikti skundą
Priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, ada@ada.lt ar pradėti bylą teisme, tačiau,
raginame iš pradžių su mumis išsiaiškinti iškilusius klausimus ir problemas.
6.

Jei turite klausimų

Jei turite klausimų, prašome susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu (el. paštas: duomenusauga@affidea.lt, pašto adresas:
Konstitucijos pr. 7, 18 a., Vilnius LT-09308; telefono numeris: +37052199513.
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