INFORMAVIMAS APIE IZOLIACIJOS VIETOS PALIKIMĄ DĖL BRANDOS EGZAMINO
PAGRINDINĖJE IR PAKARTOTINĖJE SESIJOJE LAIKYMO
Asmens duomenų tvarkymo
Asmens duomenų tvarkymo
Tvarkomų asmens duomenų
tikslas
teisinis pagrindas
apimtis
Duomenys tvarkomi COVID-19
Sveikatos apsaugos ministro Vardas, pavardė, izoliavimosi
ligos (koronaviruso infekcijos)
2020-03-12 įsakymas Nr. V-352 vietos adresas, apskritis, kurioje
profilaktikos ir kontrolės
„Dėl Asmenų, sergančių COVID- yra dabartinė izoliavimosi vieta,
priemonių įgyvendinimo tikslais
19 liga (koronaviruso infekcija), telefono numeris, el. pašto
– siekiant:
asmenų, įtariamų, kad serga adresas, išvykimo iš izoliacijos
COVID-19 liga (koronaviruso vietos data, išvykimo iš izoliacijos
• priimti asmens
infekcija), ir asmenų, turėjusių vietos laikas (val. min.), brandos
informaciją apie
sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje egzamino centro, kuriame bus
izoliacijos vietos
gyvenamojoje
vietoje
ar laikomas
egzaminas,
palikimą ir patikslinti
savivaldybės
administracijos
pavadinimas,
egzamino
laikymo
informaciją
numatytose patalpose taisyklių data.
Užkrečiamųjų ligų,
patvirtinimo“
galinčių išplisti ir kelti
Duomenys
tvarkomi
grėsmę, stebėsenos ir
kontrolės informacinėje Lietuvos Respublikos sveikatos Užkrečiamųjų ligų, galinčių
sistemoje;
apsaugos ministro - valstybės išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos
kontrolės
informacinėje
lygio ekstremaliosios situacijos ir
• pateikti informaciją
valstybės operacijų vadovo 2021 sistemoje (ULSKIS), kurioje jie
Savivaldybės
iki ypatingosios
m. birželio 4 d. sprendimu Nr. V- saugoma
administracijai brandos
egzaminų organizavimo 1335 „Dėl informacijos apie COVID-19 ligos epidemiologinės
izoliuotus asmenis, planuojančius situacijos pabaigos, bet ne ilgiau
tikslu.
laikyti
brandos
egzaminą nei 12 mėnesių nuo elektroninės
pagrindinėje ir pakartotinėje anketos užpildymo dienos.
sesijoje, teikimo“
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m.
gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-1067
„Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių
išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos
ir
kontrolės
informacinės
sistemos steigimo ir jos nuostatų
bei duomenų saugos nuostatų
patvirtinimo“

Asmens duomenų tvarkytojai
Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras

Asmens duomenų teikėjai
Izoliuoti asmenys, kurie nori
palikti izoliacijos vietą dėl
brandos egzamino pagrindinėje ir
pakartotinėje sesijoje laikymo

Asmens duomenų gavėjai
Policijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos; Savivaldybių
administracijos;
Kitos valstybės ir savivaldybių
institucijos ir įstaigos teisės aktų
nustatytoms funkcijoms vykdyti
bei kitiems fiziniams ir
juridiniams asmenims, kuriems
teisę gauti duomenis suteikia
Lietuvos Respublikoje
galiojantys teisės aktai.

