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I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (toliau – SMLPC), teikdamas sveikatos 

mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, privalo turėti ir naudoti tam tikrus šių paslaugų 

gavėjų asmens duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. SMLPC tvarko tik tuos 

duomenis, kurie jam buvo pateikti registruojantis į sveikatos mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo 

renginius. Jokių kitų asmens duomenų iš trečiųjų asmenų ar šalių SMLPC negauna ir netvarko. 

 

  2. Sveikatos mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių duomenų valdytojas –

SMLPC, adresas: Vilnius, Kalvarijų g. 153, tel. +370 5 270 0107, el. p. smlpc@smlpc.lt. 

 

  3. SMLPC reikalingi šie sveikatos mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių 

duomenys jų identifikavimui ir sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo ar kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimų išdavimui: 

• vardas ir pavardė; 

• gimimo data (privalomojo mokymo renginių dalyviams); 

• elektroninio pašto adresas ir/arba telefono numeris; 

• veiklos srities arba profesijos pavadinimas;  

• darbovietės pavadinimas (kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyviams). 

Atvykdamas į sveikatos mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo renginius dalyvis su savimi turi turėti 

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo asmeniui identifikuoti). 

 

  4. Be šių duomenų SMLPC sveikatos mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyviams 

negalėtų išduoti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo ar kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų. 

 

 

II SKYRIUS 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS 

 

  5. Duomenų tvarkytojai: 

  5.1. sveikatos mokymo renginių dalyvių – SMLPC Sveikatos mokykla, adresas: Vilnius, 

Kalvarijų g. 153, tel. +370 5 270 0107, el. p. raminta.germanaite@smlpc.lt; 

  5.2. kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių –  SMLPC  Specialistų tobulinimo organizavimo 

skyrius, adresas: Trakai, Vytauto g. 87, tel. +370 8 528 55194, el. p. rasa.radivanovska@smlpc.lt.  

 

  6. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 

  6.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-

69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar 

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo 
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tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, 

profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“; 

  6.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-

97 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų/fizinių asmenų, turinčių arba siekiančių išlaikyti 

licenciją verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, kvalifikacijos ir profesinio 

tobulinimo kursų programų turinio reikalavimų aprašo patvirtinimo“; 

  6.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 11 d. įsakymas Nr. 132 

„Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo 

finansavimo tvarkos“. 

 

  7. Mokymų dalyvių registracijos žurnalų, sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo bei 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registrų duomenys nėra vieši, jie naudojami mokymų dalyvių 

ir jiems išduodamų pažymėjimų apskaitai, vadovaujantis 6 p. išvardytuose teisės aktuose nustatytais 

reikalavimais. 

 

  8. Duomenys mokymų registracijos žurnaluose saugomi 2 metus, sveikatos žinių ir įgūdžių 

atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registruose – 10 metų. Pasibaigus nurodytiems 

terminams, duomenys sunaikinami. 

 

  9. SMLPC tretiesiems asmenims duomenų apie sveikatos mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo 

renginių dalyvius neperduoda, išskyrus atvejus, kuomet tai numatyta Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose (Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro valdytojui). 

 

 

III SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  10. Pateikdami savo asmens duomenis sveikatos mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo renginių 

dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis duomenų tvarkymo sąlygomis, ir sutinka, kad 

SMLPC tvarkytų jų asmens duomenis nurodytais tikslais. 

 

  11. Sveikatos mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyviai turi teisę susipažinti su 

SMLPC tvarkomais jų asmens duomenimis, prašyti pakeisti, ištaisyti netikslius asmens duomenis, 

kreipdamiesi į 5 p. nurodytus duomenų tvarkytojus. 

 

  12. Duomenų valdytojo paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas yra Linas Juozulynas, į kurį 

galima kreiptis el. p. duomenu.apsauga@smlpc.lt, kilus neaiškumams ar turint nusiskundimų, 

susijusių su asmens duomenų tvarkymu. 

 

 

__________________ 


