Duomenų privatumo pranešimas paslaugų teikėjams
Įvadas ir apimtis
„Affidea“ yra sveikatos priežiūros paslaugų teikėja, kuri laikosi aukštų etikos standartų. „Affidea“ (arba „mes“, „mus“ ar
„mūsų“) reiškia:
•

UAB „Affidea Lietuva“, (registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 184, Kaunas, Lietuva);

•

bendras duomenų valdytojas „Affidea BV“ (registruotos buveinės adresas: Vijzelstraat 68 1017HL Amsterdamas,
Nyderlandai); ir

•
•

bendras duomenų valdytojas UAB „Endemik“ (registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 6A, Vilnius, Lietuva); ir
bendras duomenų valdytojas UAB „MCT kompiuterinė tomografija“ (registruotos buveinės adresas: Nemenčinės pl.
54A, Vilnius, Lietuva);

•

bendras duomenų valdytojas UAB „Alytaus Medea klinika“ (registruotos buveinės adresas: Naujoji g. 48A, Alytus,
Lietuva);

•

bendras duomenų valdytojas UAB „Šilutės MCT“ (registruotos buveinės adresas: Gluosnių g. 4, Šilutė, Lietuva);

•

bendras duomenų valdytojas UAB „Medicinos paslaugų grupė“ (registruotos buveinės adresas: Jogailos g. 4, Vilnius,
Lietuva);

•

bendras duomenų valdytojas UAB „Endemik didmena“ (registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 6A, Vilnius,
Lietuva);
bendras duomenų valdytojas UAB „Kuncų ambulatorinė klinika“ (registruotos buveinės adresas: Kuncų g. 12-54,
Klaipėda Lietuva).

•

„Affidea” yra sudariusi sutartį su Jūsų įmone, teikiančia paslaugas „Affidea“. Įmonės duomenys nėra saugomi pagal duomenų
apsaugos įstatymus, tačiau asmens duomenys, tvarkomi vykdant sutartį ir Jūsų įmonės atstovams veikiant įmonės vardu (pvz.,
kontaktiniai asmenys) (toliau – „Asmenys”), yra saugomi pagal duomenų apsaugai keliamus reikalavimus. Mes tvarkome,
saugome ir prižiūrime visus Jums dirbančių asmenų asmens duomenis pagal šalies įstatymus ir ES duomenų apsaugos teisės
aktus.
Prašome pateikti šį asmens privatumo pranešimą Asmenims, veikiantiems Jūsų vardu vykdant sutartį tarp „Affidea“ ir Jūsų
Įmonės, kad jie suprastų, kaip mes tvarkysime jų asmens duomenis sudarant sutartis ir jas vykdant.
Asmens duomenų tvarkymo teisėtas pagrindas
Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtais „Affidea“ interesais. „Affidea“ teisėtas interesas yra sutarties, kurios šalimi
yra „Affidea“, veiklos valdymas. Atitinkamų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant vykdyti sutartį tarp „Affidea“ ir
Jūsų Įmonės.
Asmens duomenų apdorojimo tikslai
Mes tvarkome asmens duomenis šiais tikslais:
1) užtikrinti sutarčių vykdymą;
2) rengti ir siųsti mums mokėtinas sąskaitas faktūras;
3) apmokėti mums pateiktas sąskaitas faktūras.
Asmens duomenų apimtis
Aukščiau minėtiems tikslams mes renkame Asmenų kontaktinius duomenis: vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas,
telefono numeris.
Asmens duomenų šaltiniai
Mes renkame asmens duomenis iš Jūsų Įmonės, kuri yra sutarties su „Affidea“ šalis, arba tiesiogiai iš Asmenų, kai jie atvyksta
pas mus kaip Jūsų Įmonės atstovai. Mes reikalaujame, kad Asmenys praneštų mums, jei jie nebėra Jūsų įmonės kontaktiniai
asmenys.
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Su kuo mes dalinamės asmens duomenimis
Mes galime perduoti aukščiau minėtus asmens duomenis skolų išieškojimo agentūrai, Jums laiku neatsiskaičius pagal vieną
iš mūsų sąskaitų faktūrų.
Duomenų saugojimo trukmė
Mes saugome Asmenų asmens duomenis kol galioja sutartis tarp Jūsų Įmonės ir „Affidea“. Nutraukus sutartį mes saugome
Asmenų asmens duomenis tik jei mums jų reikia palaikyti ryšius dėl neišspręstų klausimų, arba kai to reikalaujama pagal
taikomus įstatymus.
Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle:
-

sąskaitų faktūrų saugojimo terminas - 10 metų;

-

prekių, darbų ar paslaugų sutarčių saugojimo terminas – 10 metų pasibaigus sutarčiai.

Saugus asmens duomenų saugojimas
Mūsų prioritetas yra asmens duomenų saugumo užtikrinimas. Mes arba mūsų kruopščiai atrinkti paslaugų teikėjai tvarko
asmens duomenis pagal keliamus saugumo reikalavimus. Mes taikome labai griežtas saugumo priemones, siekiant apsaugoti
asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, taip pat neteisėtos prieigos arba perkėlimo.
Asmenų asmens duomenys saugiai laikomi:
1) finansų sistemose; 2) sutarčių valdymo ir saugojimo sistemose; 3) paslaugų teikėjų valdymo sistemose.
Asmens subjektinių teisių įgyvendinimas
Pagal duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, kiekvienas asmuo (duomenų subjektas) turi šias teises:
1) Teisę prašyti prieigos prie jų asmens duomenų. Tai reiškia, kad Asmuo turi teisę gauti patvirtinimą, kad jo asmens duomenys
yra tvarkomi, o taip pat teisę gauti priėjimą prie tvarkomų savo asmens duomenų ir kitos papildomos informacijos.
2) Teisę prašyti ištaisyti klaidingus duomenis. Tai reiškia, kad Asmuo turi teisę netikslius arba neišsamius asmens duomenis
ištaisyti ar papildyti.
3) Teisė prašyti ištrinti savo duomenis. Tai reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis, kai nėra teisėtų priežasčių tęsti duomenų
tvarkymą, Asmuo turi teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis.
4) Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui. Tai reiškia, kad kai kuriais atvejais Asmenys turi teisę užginčyti "Affidea" atliekamą
asmens duomenų tvarkymą.
5) Teisė prašyti apriboti duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad Asmenys gali prašyti sustabdyti jų asmens duomenų tvarkymą.
Toks teisėtas prašymas reikš, jog duomenys bus išsaugoti, bet nebebus toliau tvarkomi.
6) Teisę į duomenų perkėlimą. Ši teisė duomenų subjektui leidžia savo asmens duomenis gauti ir pakartotinai naudoti savo
tikslais ir reikmėms. Asmuo turi teisę lengvai ir saugiai perkelti, kopijuoti ar perduoti savo asmens duomenis taip, kad tai
nesutrukdytų jų naudojimui.
Jei norite pasinaudoti savo teisėmis arba gauti papildomos informacijos apie jas, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos
pareigūną (kontaktinę informaciją rasite žemiau). Jei esate nepatenkintas tuo, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs
turite teisę pateikti skundą Priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius,
ada@ada.lt. Vis dėlto tikimės, kad visų pirma rūpimus klausimus išsakysite mums tiesiogiai.
Klausimai ir pastabos
Galite pateikti bet kokius klausimus ar pastabas, susijusias su šiuo pranešimu apie duomenų privatumą ir mūsų privatumo
strategijas „Affidea” duomenų apsaugos pareigūnui (el. pašto adresas: duomenusauga@affidea.lt, telefono numeris:
+37065087764, Konstitucijos pr. 7 (9 a.), Vilnius).
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