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INFORMACINIS PRANEŠIMAS 
APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE 

SAVO PACIENTUS, KURIE REGISTRUOJASI PASLAUGOMS PER „MANO REGISTRACIJA“ PLATFORMĄ 
INF-PR-13-1 

 
 
1. PASKIRTIS 

 
SYNLAB Lietuva UAB, rūpindamasi Jūsų asmens duomenų apsauga ir vertindama Jūsų privatumą, siekia veikti skaidriai ir pateikia visą 
informaciją apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugojame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento (ES 2016/679), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų Europos Sąjungos ir 
Lietuvos Respublikos teisės aktų. 
 
2. KAS YRA ATSAKINGAS UŽ MANO ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ?  
 
Už Jūsų asmens duomenų apsaugą yra atsakinga SYNLAB Lietuva UAB (juridinio asmens kodas 125375183, buveinės adresas 
Kalvarijų g. 137A-15, Vilnius, el. pašto adresas: LT.info@synlab.com, telefono numeris +370 6 853 98 01). 
 
3. KODĖL RENKATE MANO ASMENS DUOMENIS? 
 
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 IR KOKIE TAI ŠALTINIAI? 
 
Iš kitų šaltinių Jūsų informacija nėra renkama. 
 
6. KOKS YRA TEISINIS MANO ASMENS DUOMENŲ 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 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. 
 
9. AR PERDUODATE MANO ASMENS DUOMENIS KITIEMS SUBJEKTAMS? 
 
Informacija apie Jus gali būti perduodama: 

• valstybės ar vietos savivaldos institucijoms, tais atvejais ir ta apimtimi, kai tai būtina pagal teisės aktų reikalavimus;  
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• 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 MANO ASMENS DUOMENIS KITIEMS SUBJEKTAMS, ESANTIEMS UŽ EUROPOS EKONOMINĖS 

ERDVĖS (EEE) RIBŲ? EEE sudaro visos ES valstybės narės bei Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas. 
 
Informacija apie Jus nėra perduodama už Europos ekonominės erdvės ribų.  
 
11. KIEK LAIKO SAUGOTE MANO ASMENS DUOMENIS? 
 
Informaciją apie Jus saugome vieną dieną po vizito Mūsų padaliniuose. 
 
12. KOKIOS MANO TEISĖS? 
 
Jūs turite šias teises, kurios susijusios su Jūsų asmens duomenų apsauga: 

• pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją; 

• pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus; 

• pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus; 

• pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą; 

• ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje; 

• pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę; 

• pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  
 

Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys. Jei norite pasinaudoti aukščiau 
nurodytomis savo teisėmis, turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, 
prašome susisiekti 13 skyriuje nurodytais kontaktais. 
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad siekiant apsaugoti Jūsų sveikatos duomenis: 

• pateikiant prašymą mūsų įmonėje (bet kuriame padalinyje Lietuvoje) 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. 
 
13. KAIP GALITE MAN PADĖTI? 
 
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens 
duomenis, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu LT.DPO@synlab.com arba paštu, adresu Kalvarijų g. 137A-
15, Vilnius. 

 
14. GALIOJIMAS 
 
Informuojame, kad mes reguliariai peržiūrime ir atnaujiname šį informacinį pranešimą, atsižvelgdami į mūsų veiklos bei teisės aktų 
reikalavimų pokyčius. 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-30. 
Patvirtinta SYNLAB Lietuva UAB direktorės 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2022/11-PK082. 
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