PRIVALOMO SVEIKATOS TIKRINIMO DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ĮGYVENDINIMAS
Asmens duomenų tvarkymo
tikslas

Asmens duomenų tvarkymo
teisinis pagrindas

Tvarkomų asmens duomenų
apimtis

Duomenys tvarkomi COVID-19
ligos (koronaviruso infekcija),
dėl kurios yra paskelbta
valstybės lygio ekstremalioji
situacija ir (ar) karantinas,
profilaktikos ir kontrolės
tikslais.

1. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. c punktas ir 9 str. 2 d. g punktas;
2. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str.;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir
veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau
periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos
sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai
besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio
ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos
patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 278
„Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad
serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar
šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi
privalomai, sąrašo patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“.
6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-1704

Ministerijos darbuotojų bendrieji
duomenys: vardas, pavardė, ministerijos
struktūrinio padalinio pavadinimas,
darbo režimas (nuotolinis/kontaktinis),
sveikatos patikrinimo faktas ir rezultatas
(serga ar ne), aplinkybės, kurioms esant
darbuotojas neprivalo tikrintis sveikatos
(persirgimo faktas ir data, vakcinavimo
faktas ir data), pareigos tikrintis, ar
neserga COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), netaikymo trukmė, atsisakymo
atlikti sveikatos patikrinimą faktas. Šiuos
duomenis patvirtinantys dokumentai tik
peržiūrimi, draudžiama juos rinkti,
saugoti ar kitaip tvarkyti.

Asmens duomenų
teikėjai

Asmens duomenų
gavėjai

Asmens duomenų
tvarkytojai

Pagrindinis tvarkytojas – SAM.

Duomenys saugomi 1 (vieną) mėnesį po
ataskaitinio mėnesio pabaigos.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės ir (arba) darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimų laikymosi priežiūrą
atliekančios institucijos, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys, turintys teisę gauti
duomenis.

Duomenų subjektas.

Kita informacija duomenų subjektui
Pranešimas apie tai, kaip SAM renka, naudoja ir saugo asmens duomenis skelbiamas ČIA.

