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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS 
SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRO 
ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS 
POLITIKA 

1. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre (toliau – 

Kompetencijų centras) tvarkomų asmens duomenų teisinės apsaugos politika (toliau – Politika) yra 

pagrįsta asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisės pagarba ir siekimu užtikrinti 

Kompetencijų centre tvarkomų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą. 

2. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų apsaugą. 

3. Kompetencijų centro darbuotojų ir kitų asmenų asmens duomenys (toliau – asmens 

duomenys) Kompetencijų centre renkami ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

Kompetencijų centro veiklą, bei laikantis Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą ir 

sudarytų sutarčių nuostatų. 

4. Kompetencijų centras užtikrina, kad Politika atitinka šiuos esminius su 
asmens duomenų tvarkymu susijusius principus: 

4.1. asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, 

sąžiningumo ir skaidrumo principas); 

4.2. asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais 

ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; 

4.3. asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokių reikia siekiant tikslų, 

dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 

4.4. asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; 

4.5. turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra 

tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo 

principas); 

4.6. asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų 

galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie yra tvarkomi; 

4.7. asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar 

organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą 

nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, 

sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas); 



5. Kompetencijų centras yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų 

principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas). 

6. Kompetencijų centras, kaip duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, 

įgyvendina ir užtikrina direktoriaus nustatytas organizacines ir technines priemones, skirtas 

apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip 

pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

7. Asmens duomenis tvarko ir jų saugą užtikrina Kompetencijų centro darbuotojai, 

vadovaudamiesi Reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir 

kituose įstatymuose nustatytais reikalavimais. Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų 

pažeidimą Kompetencijų centro darbuotojams taikoma įstatymuose nustatyta atsakomybė. 

8. Kompetencijų centras tvarko asmens duomenis tik ta apimtimi, kuri yra 
reikalinga šiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti: 

8.1. vykdyti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų plėtotę; 

8.2. užtikrinti kokybišką su Kompetencijų centro veikla susijusios informacijos telefonu 

teikimą, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą; 

8.3. užtikrinti Kompetencijų centro turto apsaugą, svečių ir darbuotojų saugumą; 

8.4. užtikrinti Kompetencijų centro pateikusių asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimą; 

8.5. vykdyti Kompetencijų centro vidaus administravimą; 

8.6. užtikrinti Kompetencijų centro veiklos viešumą, skaidrumą ir vidinę komunikaciją. 

9. Siekdamas užtikrinti Reglamento nuostatų laikymąsi, Kompetencijų centras tvarko 

duomenų tvarkymo veiklos, už kurią yra atsakingas, įrašus (detalus Kompetencijų centro tvarkomų 

asmenų duomenų sąrašas ir konkretūs jų tvarkymo tikslai bei kita informacija, susijusi su tų 

duomenų tvarkymu). 

10. Kompetencijų centras užtikrina, kad asmens duomenų subjektų teisės būtų tinkamai 

įgyvendinamos ir visa informacija jiems būtų pateikiama tinkamai, laiku ir priimtina forma. 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kompetencijų centre tvarkos aprašą nustato ir tvirtina 

Kompetencijų centro direktorius. 

11. Asmens duomenų saugumo pažeidimai valdomi pagal procedūrą, kuri nustatyta 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kompetencijų centre tvarkos apraše. 

12. Politikos įgyvendinimo stebėseną ir kitas funkcijas, numatytas Reglamente ir kituose 

teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų apsaugą, vykdo Kompetencijų centro 

direktoriaus paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (-ai). 

13. Politika peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus asmens duomenų tvarkymą 

reglamentuojantiems teisės aktams. 

__________________________ 


