
SUTIKIMAS 

Dėl testavimo ir duomenų tvarkymotestuojantis savikontrolės greitaisiais antigeno testais 

Testavimo tikslas 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, 

sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės 

administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintu Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmu (redakcija, kuri galioja nuo 2021 m. 

lapkričio 17 d.) nustatytos naujos izoliavimosi taisyklės. 

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 

95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies a punktu ir 9 straipsnio 2 dalies a punktu, 

prašome išreikšti sutikimą, jog galėtume tvarkyti jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, parašą, tyrimo duomenis 

(rezultatą, atlikimo datą)). 

Asmens duomenys būtų saugomi darbovietėje ne ilgiau negu 14 kalendorinių dienų po einamųjų mokslo metų 

pabaigos. 

Duomenų tvarkymo tikslas –COVID-19 ligostestavimo organizavimas ir vykdymas. 

Duomenys gali būti perduodami savivaldybės administracijai, savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 

Sutinku / Nesutinku (tinkamą apibraukti), jog testuočiausi savikontrolės greitaisiais antigeno testais ir 

duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu. 

 

(vardas, pavardė, parašas) 

Žinau, kad turiu teisę bet kada atšaukti šį sutikimą ir reikalauti nutraukti tolesnį asmens duomenų tvarkymą, 

kuris yra vykdomas šio sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu  pagrįsto asmens duomenų 

tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

Žinau, kad nesutikdamas, jog mokykla tvarkytų sutikime nurodytus duomenis, negalėsiu dalyvauti 

organizuojamame testavime. 

Duomenų apsaugos pareigūnas – MB „Veiklos sprendimai“, el. paštas dap@veiklos-sprendimai.lt. 

 

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente: 

1) gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

2) susipažinti su savo asmens duomenimis; 

3) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis; 

4) prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis; 

5) prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti 
viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje; 

6) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje; 

7) teisę į duomenų perkeliamumą; 

8) nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi; 

9) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. 

paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)). 

10) teisę į žalos atlyginimą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo. 

 

mailto:dap@veiklos-sprendimai.lt


INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

  
 Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 

ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – 

Reglamentas) 13 ir 14 straipsniais, informuojame, jog: 

1. Asmens duomenų valdytojas koronaviruso plitimo prevencijos tikslu tvarkys šiuos duomenis: 

vardą, pavardę, dokumentus ir informaciją apie profilaktinius tyrimus  arba dokumentus ir 

informaciją apie aplinkybes, kurioms egzistuojant nereikia atlikti profilaktinių tyrimų (Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimasNr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (aktuali redakcija) bei informaciją dėl taikomos 

privalomos izoliacijos (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. 

įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, 

įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo 

namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose 

taisyklių patvirtinimo“). 

2. Teisinis tokių duomenų tvarkymo pagrindas – Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas, 9 

straipsnio 2 dalies b punktas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. V-

1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, 

sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje 

vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“. 

3. Asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka gali būti perduodami Nacionaliniam visuomenės 

sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, savivaldybės administracijai, savivaldybės 

visuomenės sveikatos biurui bei kitiems subjektams, kurie tokią teisę turės. 

4. Asmens duomenys būtų saugomi darbovietėje ne ilgiau negu 14 kalendorinių dienų po einamųjų 

mokslo metų pabaigos. 

5. Teisės aktų nustatyta tvarka, kreipdamiesi į duomenų valdytoją raštu turite teisę:  

 ▪ susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; 

▪ teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius duomenis; 

▪ teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis; 

▪ teisę gauti ar perduoti (perkelti) kitam savo asmens duomenis; 
▪ teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis; 

▪ teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas 

ne įstatymu ir ugdymo (si) sutarties nuostatų tinkamu vykdymu; 

▪ teisę nesutikti  su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. 

6. Duomenų apsaugos pareigūnas: MB „Veiklos sprendimai“, el. paštas dap@veiklos-sprendimai.lt. 

 

 


