NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO NAUJIENLAIŠKIO SIUNTIMAS
Asmens duomenų tvarkymo
tikslas

Asmens duomenų tvarkymo
teisinis pagrindas

Tvarkomų asmens duomenų
apimtis

Įgyvendinti Teisės gauti
informaciją iš
valstybės ir savivaldybių
įstaigų bei
Visuomenės informavimo
įstatymo
nuostatas bei užtikrinti
tikslingą Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (NVSC)
informacijos
sklaidą.

1. BDAR 6 straipsnio 1 dalis a)
punktas
2. Lietuvos Respublikos
visuomenės
informavimo įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos teisės
gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatymas.

Asmenų, išreiškusių norą gauti
NVSC naujienas ir užpildžiusių
internetinę naujienlaiškio
prenumeratos formą
(https://nvsc.lrv.lt/lt/newsletters),
elektroninio pašto adresas,
sutikimo gauti naujienlaiškį
patvirtinimo faktas, data ir laikas;
sutikimo atšaukimo faktas, data ir
laikas; susirašinėjimas (kai iš jo
galima identifikuoti
fizinį asmenį).

Asmens duomenų valdytojas
NVSC

Asmens duomenų teikėjai
Duomenis apie save pateikia patys
duomenų subjektai, užpildydami
formą NVSC interneto svetainėje
adresu
https://nvsc.lrv.lt/lt/newsletters.

Duomenų apsaugos
pareigūno kontaktai
Dėl NVSC tvarkomų asmens
duomenų galima susisiekti el.p.
duomenu.apsauga@nvsc.lt
korespondencijos adresas Kalvarijų g. 153, Vilnius.

Skundų teikimas

Duomenų saugojimo terminas
Duomenys saugomi kol vykdoma
informavimo veikla arba iki
išreikšto asmens noro atsisakyti
naujienlaiškių. Saugoma interneto
svetainės nvsc.lrv.lt turinio
valdymo sistemoje.
Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenų tvarkytojai
NVSC

Duomenų subjektas turi teisę
skųsti
NVSC
veiksmus
(neveikimą) Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai ir teismui
teisės aktų nustatyta tvarka,
taip pat skųsti teismui Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos
veiksmus (neveikimą).
Duomenų subjektų teisių
įgyvendinimas
Duomenų subjektas turi šias
teises:
1. Teisę gauti informaciją apie
duomenų tvarkymą;
2. Teisę susipažinti su
duomenimis;
3. Teisę reikalauti ištaisyti
duomenis;
4. Teisę reikalauti ištrinti
duomenis („teisė būti
pamirštam“);
5. Teisę apriboti duomenų
tvarkymą;
6. Teisę perkelti asmens
duomenis;

Vienkartinio duomenų teikimo
gavėjai – pagal prašymus arba kitais
Lietuvos
Respublikos
teisės
aktuose
numatytais
atvejais
(teisėsaugos institucijos, draudikai,
antstoliai, advokatai ir kt.).

Kita informacija
Daugiau informacijos apie asmens
duomenų tvarkymą ir duomenų
subjekto teisių įgyvendinimą
NVSC galite rasti NVSC interneto
svetainės https://nvsc.lrv.lt/ skiltyje
„Asmens duomenų apsauga“.

7. Teisę neduoti sutikimo ar bet
kada jį atšaukti.
Sutikimą gauti naujienlaiškius
galima atšaukti šiais būdais:
1. Gautame elektroninio pašto
pranešime paspausti
„Naujienlaiškio prenumeratos
atsisakymas“;
2. Kreiptis į NVSC iš elektroninio
pašto adreso, kurį užregistravote
naujienlaiškių siuntimui.

