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PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 
Paslaugų gavėjams 

 
Duomenų valdytojas Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, juridinio asmens kodas 
172426390, adresas Ligoninės g. 6, Raseiniai (toliau – Įstaiga) informuoja, kad tvarkys Jūsų asmens 
duomenis paslaugų teikimo tikslu. Duomenys bus tvarkomi šiais pagrindais: sutarties vykdymo (arba 
siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį), taip pat teisinės prievolės, kurią nustato teisės aktai, vykdymo 
pagrindu. Nepateikus asmens duomenų, Įstaiga negalėtų teikti paslaugų. 
 
Turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę 
reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius 
asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo 
veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į 
duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti 
sutikimą, jeigu jis būtų duotas. Informuojame, kad duomenų subjekto teisės gali būti įgyvendintos tik 
nustačius tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus prašymo pagrįstumą. 
 
Teikiant paslaugas asmens duomenys gali būti gaunami iš šių šaltinių: iš informacinės  Valstybinės ligonių 
kasos sistemos SVEIDRA ir APAP, PRAP, RSAP posistemių – asmens kodas, vardas, pavardė, adresas, 
gydymo įstaiga ir gydytojas prie kurio pacientas priregistruotas, suteiktos paslaugos; Iš Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos – asmens kodas, vardas, pavardė, nedarbingumo istorija; iš E. sveikata 
sistemos – asmens kodas, vardas pavardė, ligos kodai, išrašyti vaistai; iš teisėsaugos institucijų – vardas, 
pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, teismo sprendimas arba bylos numeris; iš Valstybės 
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos – vardas, pavardė, gimimo data, adresas, socialinės problemos 
susijusios su pacientu; iš pedagoginės psichologinės tarnybos – vardas, pavardė, gimimo data, tyrimų 
išvados; iš sveikatos priežiūros įstaigų – vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, 
sveikatos duomenys. 

 
Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami šiems gavėjams: į informacinę  Valstybinės ligonių kasos 
sistemą SVEIDRA ir jos APAP, PRAP, RSAP posistemes – duomenys apie suteiktas paslaugas; 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – duomenys dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo, ligos 
kodas, telefono numeris, nedarbingų dienų skaičius; į E. sveikata sistemą – ligos kodai, išrašomi vaistai; į 
Valstybinio psichikos sveikatos centro ASIS sistemą – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens sveikatos 
duomenys; teisėsaugos institucijoms – vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, 
paslaugų suteikimo data, priežastis, neteiktos paslaugos; teismams – su priverstiniu gydymu susiję 
sveikatos duomenys, tyrimų išvados; Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai – vardas, 
pavardė, gimimo data, adresas, informacija apie gydymo režimo laikymąsi, informacija apie tai ar buvo 
teiktos arba neteiktos sveikatos priežiūros paslaugos; pedagoginei psichologinei tarnybai – vardas, 
pavardė, gimimo data, tyrimų išvados; sveikatos priežiūros įstaigoms – vardas, pavardė, asmens kodas 
arba gimimo data, adresas, sveikatos duomenys; Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai – asmens 
kodas, vardas, pavardė, adresas, sveikatos duomenys; Valstybiniam psichikos sveikatos centrui – asmens 
kodas, vardas, pavardė, ligos kodas. 
 
Asmens duomenys saugomi šiais terminais: asmens sveikatos istorijos, paslaugų gavėjui mirus arba 
nutraukus paslaugų teikimą – 15 metų, susirašinėjimo dokumentai – 10 metų, priverstinio ambulatorinio 
gydymo asmenų - 25 metus, psichologų tyrimo protokolai – 15 metų, su sveikatos duomenimis susijusios 
pažymos saugomos nuo 3 iki 5 metų. 
 
Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą perskaityti ir aktualią informaciją rasti galima Įstaigos interneto 
svetainėje www.raseiniupsc.lt skelbiamoje privatumo politikoje. Prašome reguliariai susipažinti. 
 
 
____________________________ 
(Vardas, pavardė, parašas, data) 


