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KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SA
APIE SAVO TIEKEJUS IR/AR PARTNERIUS FIZINIUS ASMENIS

Bf Vilniaus sutrikusio 'vystymosi kudikiq namai rDpinasi Jlsq informacijos apsauga. Mes laikomes
Europos Sqjungos Bendrojo duomenq apsaugos reglamento (GDPR) bei kitq istatymq, saugandiq
J[sq informacij4. Noredami suZinoti daugiau, atidLiaiperskaitykite 5i pranesim4.
1. Kaip turdiiau skaityti 5i prane5im4?

Siame pranesime bus atsakyta i svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir
saugome informacij4 apie Jus. Jei turite kokiq nors klausimq arba bet kuri i5 Sio prane5imo dalis yra
neai5ki, mes esame pasirengg Jums padeti, kaip apra5yta Sio pranesimo 13 dalyje. Pra5ome atkreipti
demesi, kad bet kokia LodLio,,mes" forma Siame pranesime rei5kia mlsq {staig4, kaip nurodya
prane5imo 2 dalyje.

2. Kas yra atsakingas uZ mano informacijos apsaug4?
Mes esame: Vilniaus miesto savivaldybds asmens sveikatos prieZilros biudZetine istaiga, teikianti
kudikiams nuo gimimo, vaikams su negalia antrines ambulatorines asmens sveikatos prieZiuros,
vaikq raidos sutrikimq ankstyvosios reabilitacijos, socialines globos ir ugdymo paslaugas.
Mrlsq istaigos kodas yra: 1916451 1 1.

3. Koddl renkate informacij4 apie mane?

Jus siekiate su Mumis sudaryti sutarti arba Mes esame su Jumis sudarg sutarti.
Taip pat Mes turime teises aktq mokesdiq, apskaitos ir kitose srityje nustatltas teisines pareigas,
siejamas su informacija apie su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis.
Del Siq prieZasdiq mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informacij4 apie Jus.

4. Koki4 informacij4 turddiau Jums pateikti ir kod6l?

Siekdami sudaryti ir vykdyti sutarti su Mumis Jus privalote pateikti 5i4 informacij4:
o Identifikaciniai duomenys (vardas, pavarde, asmens kodas, individualios veiklos paZymos

numeris, verslo liudijimo numeris, PVM kodas ir pan.);
o Kontaktiniai duomenys (adresas, el. pa5to adresas, telefonas ir pan.);
o Kita informacija, reikalinga sutarties sudarymui ir vykdymui (sutarlies dalykas, vykdymo

s4lygos, vykdymo dokumentai ir pan.)
Teises aktq numatytais atvejais, Mes taip pat galime papra5yti Jtsq duomenq apie teistum4 irlar JDsq
asmens tapatybes dokumento kopijos.
Negavg i5 Jtsq reikalingos informacijos, Mes negalesime su Jumis sudaryti sutarties.

5. Kuri4 informacij4 apie mane renkate i5 kitq Saltiniq?

Mes galime gauti informacij4 apie Jlsq isiskolinimus tretiesiems asmenims, jei antstolis atsiqstq
mums nurodym4 del 1e5q iSie5kojimo i5 Jlsq.

6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informacrj4 apie Jus teisetai, nes Jusq informacija yra reikalinga:
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o sutardiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.);
o teisinems prievolems mokesdiq, apskaitos ir kitose srityse ivykdyti (GDPR 6 str. 1 d. . p.);

7. Ar Jls renkate jautri4 informacij4 apie mane?
Jautri informacija apie Jus ndra renkama.

8. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?
Automatiniai sprendimai nera priimami, J[s nesate profiliuojamas.

9. Ar kam nors perduodate informacij4 apie mane?
Informacija apie Jus gali blti perduodama:

o valstybes institucijoms (VMI, SODRAI, muitinei ir pan.), kaip tai numatyta teisds aktuose;
o informaciniq ir komunikaciniq paslaugq teikejams (elektroninio pa5to, apskaitos sistemq,

duomenq saugyklq ir pan.);
o klientams, tiekejams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga sutardiai ivykdyti;o MUsq istaig4 audituojandioms bendrovems irlar valstybes institucijoms;
. Musq istaigos savininkams.

10. Ar perduodate informacij4 apie mane uZ Europos ekonomin6s erdvds ribq?

Informacija uZ Europos ekonomines erdves ribq (visos Europos Sqjungos valstybes nares bei
Islandij a, Lichten5teinas ir Norvegij a) nera perduodama.

11. Kiek laiko saugote informacij4 apie mane?

Informacij4 apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendr4j4 dokumentq terminq saugojimo rodykle,
patvirtinta Lietuvos vyriausioj o archyvaro.

12. Kokios mano teises?

Jei norite imtis Zemiau nurodytq veiksmrl, pra5ome kreiptis i musq duomenq apsaugos pareigun4,
kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Pra5ome atkreipti demesi, jog Sioms teisems taikomos istatymtl
numaty'tos s4lygos ir iSimtys.
o Pateikti pra5ym4 susipaZinti su turima informacija apie Jus;
o Pateikti pra5ym4 iStaisyti turim4 informacijq apie Jus;
o Pateikti praSym4 i5trinti be teisinio pagrindo turim4 informacij4 apie Jus;
o Pateikti pra5ym4 apriboti prieig4 prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus

ar jos iStrynim4;
o Giniyti Jtrsq informacijos rinkim4, naudojim4 ir saugojim4 mtrsq istaigoje;o Pateikti pra5ym4 i5eksportuoti Jusq duomenisl
o Pateikti skund4 Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.

13. Kaip galite man paddti?

Jeigu Jus turite klausimq, komentaftLar nusiskundimq, susijusiq su tuo, kaip mes renkame, naudojame
ir saugome duomenis apie Jus, mrlsq duomenq apsaugos pareig[nas gali padeti. Jei Jums reikaiinga
pagalba, pra5ome kreiptis el. pa5tu d.apsauga@kudikiunamai.lt arba telefonu (8 5) 265 0124.

Su auk5iiau pateikta informacija susipaZinau ir sutinku, kad mano asmens duomenvs btrtu
tvarkomi fstaigos tikslais.

(vardas, pavarde) (para5as)


