
PRIVALOMOSIOS PIRMOS PAGALBOS MOKYMŲ  

 INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

   

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) 13/14 straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų 

tvarkymu:  

1. Duomenų valdytojas – Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos 

stotis (toliau – Kauno m. GMPS), Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas. el. pašto: 

kaunogmp@greitojipagalba.lt  

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas duomenusauga@ 

greitojipagalba.lt korespondencijos adresas Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas – duomenų 

apsaugos pareigūnui.  

3. Duomenų tvarkymo tikslas.  

Fizinių asmenų, kurie dėl savo darbo ar kitos veiklos pobūdžio privalo įgyti pirmosios 

medicinos pagalbos teikimo žinių ir įgūdžių, profesijų ir veiklos sričių tvarkymo tikslu. 

 

4. Tvarkomi duomenys. Informuojame Jus, kad tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:  

4.1. Bendrieji duomenys: vardas, pavardė, gimimo data. 

4.2. Su mokymo registru susiję duomenys: mokymų data, kurso valandų skaičius, mokymų 

kodas. 

4.3. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo informacija: vardas pavardė, gimimo 

data, pažymėjimo Nr., įstaigos vadovo vardas, pavardė, parašas; 

4.4. Kiti asmens duomenys: IP adresas jei kontaktuojama elektroniniu paštu, parašas ar kiti 

sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjime pateikti duomenys. 

5. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis 

pagrindas:  

5.1. BDAR 6 str. 1 d. c) ir e) punktai; 

5.2. BDAR 9 str. 2 d. b) punktas; 

5.3. LR viešųjų įstaigų įstatymas; 

5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 

priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo, 1.5 papunkčiu. 

5.5. LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl privalomųjų 

pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų 

ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir/ar pirmosios pagalbos 

mokymas, profesijos ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo 

periodiškumo patvirtinimo; 



5.6. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo 

viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo; 

5.7. LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas. 

6. Duomenų šaltinis.   

Pirmiau nurodyti Jūsų duomenys gauti tiesiogiai iš Jūsų.  

7. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:  

7.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato 

teisės aktų reikalavimai;  
7.2. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti bei kiti 

fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę gauti duomenis. 
8. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums 

būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti 

duomenų tvarkymą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.  

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo  turi būti pateikti raštu (įskaitant ir elektroniniu formatu), taip 

pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. 

Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių 

ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų 

subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta 

tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl 

informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį 

dokumentą ir atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būdų nustatyti 

atstovo tapatybę.  

Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos maloniai prašome kreiptis į duomenų 

apsaugos pareigūną 2 punkte nurodytais kontaktais.  

9. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus 

saugomi kurie mokėsi privalomosios pirmosios pagalbos kurse ir buvo atestuoti pagal šią 

programą „Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimų registre“ saugo – 10 metų, o 

teorinių žinių testų ir praktinių užduočių vertinimo dokumentus – 2 metus. Šis terminas gali 

būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar 

informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų 

inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais 

įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek 

reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa 

nebereikalingi.  

10. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus 

naudojami automatizuotiems sprendimams priimti Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.  

11. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti VšĮ Kauno m. GMPS veiksmus 

(neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka. 

______________ 

  
 

 


