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SYNLAB Lietuva UAB rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 
bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.  

 

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą? 
 
Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite 
kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip 
aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip 
nurodyta pranešimo 2 skyriuje. 

 

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?  
 
Mes esame: SYNLAB Lietuva UAB 
Mūsų įmonės kodas yra: 125375183 

Mūsų adresas: Kalvarijų g. 137A-15, Vilnius 

El. pašto adresas: LT.info@synlab.com 

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas: UAB Duomenų apsaugos tarnyba, synlab@dat.lt  

 

3. Kodėl renkate informaciją apie mane? 
 
Mes norime Jums teikti tiesioginės rinkodaros turinio informaciją, t. y. siųsti savo naujienlaiškius, kuriuose pateikiamos medicinos ir sveikatos 
tyrimų naujienos bei specialūs pasiūlymai; pakviesti dalyvauti apklausose (vertinant mūsų teikiamų paslaugų kokybę, klientų patirtį ir poreikius), 
akcijose, renginiuose, lojalumo ir kt. programose; priminti apie sveikatos profilaktikos ir imunoprofilaktikos aktualumą bei galimybes; analizuoti 
rinką, klientus bei teikiamas paslaugas. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.  

 
4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl? 
 
Norėdami gauti rinkodaros turinio informaciją, turėtumėte mums pateikti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį. 

 

Atkreipiame dėmesį, kad savo klientams, lojalumo programos dalyviams, kurių kontaktinius duomenis turime, galime reklamuoti panašias savo 
paslaugas. Pažymime, kad bet kuriuo metu galėsite atsisakyti gauti tokią mūsų reklamą. 

 
5. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių? 
 
Iš kitų šaltinių informacijos apie Jus nerenkame. 

 

6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas? 
 
Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūs davėte tam sutikimą (GDPR 6 str. 1 d. a p.). 

 

7. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane? 
 

Jautri informacija apie Jus nėra renkama. 

 

8. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate? 
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Automatiniai sprendimai nėra priimami. Jei esate mūsų klientas ar lojalumo programos dalyvis, galime Jus profiliuoti pagal Jūsų nurodytą 
gyvenamąjį miestą, amžių, lytį, paslaugų krepšelį bei pasirinktas dominančias temas. 

 

9. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane? 
 
Informacija apie Jus gali būti perduodama: 

• naujienlaiškių bei naujienų siuntimo platformų paslaugas teikiančioms bendrovėms; 
• rinkos tyrimų paslaugas teikiančioms bendrovėms; 
• kitas rinkos paslaugas teikiančioms bendrovėms; 
• IT, komunikacines ir teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms; 
• valstybės institucijoms, tik tiek ir tokia apimtimi, kiek tai būtina pagal teisės aktus; 
• auditus ir patikrinimus atliekantiems viešiesiems ar privatiems subjektams, prisiimantiems įsipareigojimus dėl duomenų saugumo ir 

konfidencialumo. 
 
10. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės (Europos ekonominę erdvę sudaro visos ES valstybės narės 

bei Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) erdvės ribų? 
 
Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų nėra perduodama. 

 
11. Kiek laiko saugote informaciją apie mane? 
 
Informaciją apie Jus saugome iki sutikimo atšaukimo. 

 
12. Kokios mano teisės? 
 
Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome 
atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys. 

 

• Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus; 
• 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 įmonėje; 
• Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis; 
• Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, 
• Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. 

 
13. Kaip galite man padėti? 
 
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų 
Duomenų apsaugos pareigūnas gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu synlab@dat.lt.    
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