INFORMACINIS PRANEŠIMAS
APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Žemiau pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES)
2016/679 privalomą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šis pranešimas susideda iš
dviejų dalių – informacijos apie VšĮ Nacionalinio kraujo centro atliekamą Jūsų asmens duomenų
tvarkymą kraujo donorystės vykdymo tikslu bei informacijos asmens duomenų tvarkymą Kraujo
donorų registre, kurią skelbiame šio registro valdytojos ir kitų tvarkytojų prašymu.
Informacija apie VšĮ Nacionalinio kraujo centro
atliekamą asmens duomenų tvarkymą
Jums išreiškus sutikimą duoti kraujo, Jūsų asmens duomenis duomenų valdytojas VšĮ
Nacionalinis kraujo centras (juridinio asmens kodas 126413338, adresas Žolyno g. 34, Vilnius,
Lietuva, tel. (8 5) 239 2437, el. p. adresas nkcadministracija@kraujodonoryste.lt) tvarkys kraujo
donorystės vykdymo tikslu (įskaitant skatinimą duoti kraujo, donorų atranką, kraujo ir jo komponentų
surinkimą ir ištyrimą).
Paminėtu tikslu bus tvarkomi tiesiogiai Jūsų pateikti asmens duomenys, įskaitant tuos duomenis,
kuriuos nurodysite Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų apklausos anketoje, Donoro (-ės)
sutikimo/nesutikimo duoti kraujo anketoje bei pateiksite pildant Kraujo donorų įskaitos kortelę. Be to,
vykdydami teisės aktuose numatytas pareigas, patikrinsime Kraujo donorų registre esančius duomenis.
Kraujo donorų įskaitos kortelę ir joje esančius duomenis saugosime 50 metų nuo kortelės
užpildymo dienos. Donoro (-ės) sutikimo/nesutikimo duoti kraujo formą, Kraujo ir kraujo sudėtinių
dalių donorų apklausos anketą ir šiuose dokumentuose nurodytus asmens duomenis saugosime 30 metų
nuo dokumentų užpildymo datos.
Įgyvendindami teisės aktuose numatytas pareigas, Jūsų asmens duomenis teiksime Kraujo
donorų registro valdytojai ir tvarkytojams, kurių tapatybės yra nurodytos antroje šio pranešimo dalyje.
Jūsų asmens duomenis taip pat gali būti perduoti sveikatos priežiūros įstaigoms, jei tokius reikalavimus
numato teisės aktai.
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straipsnio 1 dalies c punktas (duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas), 9 straipsnio
2 dalies i punktas (dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje), taip pat Lietuvos
Respublikos Kraujo donorystės įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytos pareigos.
Jūsų sprendimas duoti kraujo yra savanoriškas. Kai išreikšite sutikimą duoti kraujo, toliau Jūsų
asmens duomenis rinksime ir tvarkysime vykdydami teisės aktuose numatytas pareigas. Dėl šios
priežasties, jeigu nepateiksite prašomų asmens duomenų, negalėsime iš Jūsų imti kraujo.
Prieiga prie Jūsų asmens duomenų gali būti suteikta IT, serverio, archyvavimo bei teisinių
paslaugų teikėjams, įpareigojant šiuos paslaugų teikėjus užtikrinti duomenų konfidencialumą ir
tinkamą apsaugą.
Informuojame, kad esant Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytiems pagrindams,
Jūs galite pasinaudoti šiomis duomenų subjekto teisėmis: teise susipažinti su savo duomenimis ir kaip
jie yra tvarkomi; teise reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus
papildyti neišsamius asmens duomenis; teise prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo
duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teise prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų
apribotas; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę.
Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens
duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Dėl šios priežasties, prieš
įgyvendinant teises prašyme pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

VšĮ Nacionalinio kraujo centro paskirto duomenų apsaugos pareigūno, į kurį galite kreiptis dėl
savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei kitais su asmens duomenų apsauga susijusiais
klausimais,
kontaktiniai
duomenys
–
elektroninio
pašto
adresas
duomenu.apsauga@kraujodonoryste.lt, telefono numeris (8- 5) 239 2465.
Tam, kad galėtume pateikti aktualią informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, prašome
reguliariai susipažinti su šiuo pranešimu.
Informacija apie jūsų duomenų tvarkymą
kraujo donorų registre
Parengta pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 str.
Kraujo donorų registro valdytoja ir tvarkytojai įsipareigoję saugoti Jūsų privatumą ir prisiima
atsakomybę už informacijos saugumą.
Registro duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g.
33, Vilnius, tel. +370 5 268 5110, el. p. ministerija@sam.lt.
Pagrindinis Registro duomenų tvarkytojas – Higienos institutas, Didžioji g. 22, Vilnius, tel. +370
5 262 4583, el. p. institutas@hi.lt.
Kiti Registro duomenų tvarkytojai – kraujo donorystės įstaigos:
 Nacionalinis kraujo centras, Žolyno g. 34, Vilnius, tel. +370 5 239 2444,
el. p. nkcadministracija@kraujodonoryste.lt
 Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Kraujo centras, Santariškių g. 2, Vilnius,
tel. +370 676 00078, el. p. donorai@santa.lt
 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Kraujo centras, Eivenių g. 2,
Kaunas, tel. +370 37 78 7358, el. p. kraujo.centras@kaunoklinikos.lt
Registro valdytojos paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galite kreiptis el. p.
duomenu.apsauga@sam.lt, tel. +370 5 266 1499.
Pagrindinio Registro tvarkytojo paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galite kreiptis el. p.
duomenuapsauga@hi.lt, tel. +370 5 206 0122.
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d. ir Kraujo donorų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
1998 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 713 „Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo“. Jūsų
asmens duomenų pateikimas Registrui yra privalomas ir numatytas šiuose teisės aktuose.
Asmens duomenų tvarkymo Registre tikslas – identifikuoti Registro objektus (donorus).
Registras asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.
Organizacinėmis bei techninėmis saugumą užtikrinančiomis priemonėmis jie apsaugoti nuo bet kokio
neteisėto atskleidimo ar tvarkymo.
Jūsų duomenys Registro duomenų bazėje bus saugomi 50 metų nuo duomenų įrašymo į Registrą
dienos. Pasibaigus saugojimo terminui arba donorui mirus, duomenys automatiniu būdu bus perkelti į
duomenų bazės archyvą, kur bus saugomi dar 30 metų. Pasibaigus saugojimo terminui archyve, Jūsų
duomenys bus sunaikinti.
Jūs turite teisę:
Susipažinti su Jūsų duomenimis, tvarkomais Registre.
Paprašyti, kad būtų ištaisyti netikslūs ar klaidingi duomenys arba apriboti jų tvarkymą.
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

