LIETUVIŠKOJO SNOMED CT ŽODYNO INFORMACINĖ SISTEMA
Asmens duomenų tvarkymo
tikslas
Informacinės sistemos gavėjų
identifikacija išduodant SNOMED
CT naudojimo licencijas ir
Informacinės sistemos duomenų
gavėjų kontrolė, siekiant užtikrinti
efektyvų SNOMED CT naudojimo
valdymą bei apskaitą
nepriklausomai nuo duomenų
gavimo būdo, taip pat ataskaitų
Tarptautinei sveikatos
terminologijos standartų plėtros
organizacijai rengimas ir teikimas.

Asmens duomenų
tvarkytojai
Pagrindinis tvarkytojas – Lietuvos
medicinos biblioteka

Asmens duomenų tvarkymo
teisinis pagrindas
1. Lietuvos Respublikos sveikatos
sistemos įstatymo 61 straipsnio 1 dalies
2 punktas
2. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d.
nutarimu Nr. 926 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9
punktas ir 10.5.8 papunktis
3. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. spalio 17 d.
įsakymas Nr. V-908 „Dėl Nacionalinio
SNOMED CT terminologijos valdymo
centro paskyrimo“

Asmens duomenų
teikėjai

Tvarkomų asmens duomenų
apimtis
Informacinėje sistemoje tvarkomi asmenų, siekiančių gauti licenciją naudotis
Lietuviškuoju SNOMED CT žodynu duomenys: 1) licencijos identifikacinis
numeris; 2) licencijos gavėjo vardas, pavardė; 3) licencijos gavėjo asmens
kodas; 4) licencijos gavėjo adresas; 5) licencijos išdavimo ir panaikinimo data;
6) telefono numeris; 7) elektroninio pašto adresas.
Juridinio asmens, siekiančio gauti licenciją naudotis Lietuviškuoju SNOMED CT
žodynu, kontaktinio asmens vardas, pavardė.
Informacinės sistemos naudotojų duomenys: 1) naudojo identifikacinis kodas;
2) slaptažodis; 3) vardas, pavardė; 4) telefono numeris; 5) elektroninio pašto
adresas.
Asmens duomenų Informacinėje sistemoje licencijos gavėjo ir kontaktinio
asmens duomenys saugomi iki licencijos naudotis Informacine sistema
panaikinimo, Informacinės sistemos naudotojo asmens duomenys
Informacinėje sistemoje saugomi iki darbo sutarties nutraukimo. Licencijų ir
statistinės ataskaitos su asmens duomenimis, pateiktos IHTSDO (International
Health Terminology Standards Development Organization) tvarkomos dvejus
metus po ataskaitų parengimo.
Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo terminams, asmens duomenys ir
ataskaitos yra perkeliami į Informacinės sistemos duomenų archyvą, kuriame
saugomi 3 metus. Suėjus terminui, duomenys sunaikinami, išskyrus tuos, kurie
įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.
Asmens duomenų
gavėjai

Fiziniai asmenys, siekiantys gauti licenciją SAM – į ESPBI IS, IHTSDO.
naudotis Lietuviškuoju SNOMED CT
Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatytoms
žodynu
funkcijoms vykdyti bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę gauti
duomenis.

