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PRANESIMAS RENGINIO DALYVIAMS APIE JU ASMENS DUOMENU
TVARKYMA UZTIKRINANT SAUGUMA RENGINYJE
NUO COVID-I9 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)

dia pateikiame i5sami4 informacij4 apie tai, kokius Jiisq, kaip renginio dalyvio, asmens
duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam juos teikiame ir kiek laiko saugome. Taip pat dia rasite
informacijos kokias teises Jns, kaip duomenq subjektas, turite.
Jlsq pateikiamll asmens duomenq valdytojas: Klaipedos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centras (toliau - |staiga), {staigos kodas: 14019987 4, registruotas buveines

idresas: Taikos

pr. 67, Klaipdda, tel. Nr. 8 46 340132,

info@klairredosspmc.lt

elektroninio pasto

.

Su lstaigos duomenq apsaugos pareiglnu galite

asmensduomen),s@sd

g.

susisiekti

adresas:

el'

pa5tu

lt.

Kokiais tikslais ir kokiais pagrindais remiantis tvarkome Jiisq asmens duomenis?
J[sq pateikti asmens duomenys (vardas, pavarde, telefono rySio numeris (asmeninis, darbo,
kitas)) yra renkami ir tvarkomi siekiant uztikinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo
prevencij4, profilaktikos ir kontroles priemoniq igyvendinimo tikslais, vadovaujantis BDAR* 6 str.
1 d. c), d) ir e) p.
Teises s11as. Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatvmo ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. valstybes lygio ekstremaliosios situacrjos
valstybds oneiaciju vadovo 2021 m. balandzio 16 d. sprendimas Nr. V-854 ..Del renginiq
organizavimo bltinu s4lygr+".

Atsisakius Jums pateikti praSomus asmens duomenis, neteksite galimybes dalyvauti
renginyje.
* BDAR Bendrasis duomenq
-

apsaugos reglamentas (ES) 201616'79

Kas gali perZiflr0ti Jtrsq informacijq?
Tvarkydami Jtisq asmens duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad
iSsaugotume duomenq konfidencialum4.
prieiga prie duomenq suteikiama tik tiems {staigos darbuotojams, kuriems ji reikalinga jq
darbo funkcijoms vykdlti ir visi kiti asmenys, turintys teiset4 pagrind4 istatymq nustaty'tais atvejais
gauti, reikalauti asmens duomenq nustatytoms funkcijoms vykdyti (Nacionaliniam visuomends
Jveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos - COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
Zidinio epidemiologines diagnostikos tikslais).

Kiek laiko saugome Jtrsq informacij4?
Duomenys saugomi ne ilgiau nei 21 (dvideSimt vien4) dien4 nuo ivykusio renginio dienos,
po to i3 karlo sunaikinami. Sis terminas gali b[ti pratgstas tik teises aktuose nustat)'tais pagrindais ir
(ar) kornpetentingos institucijos nurodymu.

Jlsq teises:

o
o
.

gauti informacij4 apie asmens duomenq tvarkym4;
susipaZinti su savo duomenimis;
reikalauti iStaisyti arba, atsiZvelgiant i asmcns duomenq lvarkymo tikslus, papildyti
neiSsamius asmens duomenis (teise iStaislti);
o tam tikais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teise ,,b[ti pamir5tam");

o
.

tam tikrais atvejais nesutikti, kad brrtq tvarkomi mano asmens duomenys;

tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenq valdytojas apribotq

asmens

duomenq tvarkym4 (teise apriboti);

o

i duomenq perkeliamumE.

Atkreipiame ddmesi, kad duomenry subjektq teisds ndra absoliuiios ir gati bilti ribojtmos
B DAR n ustalytais pag rindais.

Kaip galite susipaiinti su savo asmens duomenimis?
Atvykg i Taikos pr. 67, Klaipeda irlarba susisiekg su mumis elektroninio pa5to adresu:

info@klatpedqlgpma.t.

Kur kreiptis d6l teisiq paieidimo?
Jei manote, kad Jlsq leises i privatumq buvo paZeistos, galite pateikti skund4 Valstybinei
duomenq apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos e. 17 (II auk5tas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804.
279 1445, el. pa5tas ada@ada.lt.

