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Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo 

Ką mes darome su Jūsų duomenimis? 

Jums išreiškus sutikimą duoti kraujo, Jūsų asmens duomenis duomenų valdytojas VšĮ 

Nacionalinis kraujo centras (juridinio asmens kodas 126413338, adresas Žolyno g. 34, Vilnius, 

Lietuva, tel. (8 5) 239 2437, el. p. adresas nkcadministracija@kraujodonoryste.lt) tvarkys kraujo 

donorystės vykdymo tikslu, siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos Kraujo donorystės įstatyme bei 

kituose teisės aktuose numatytas teisines prievoles ir dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės 

sveikatos srityje. 

Paminėtu tikslu bus tvarkomi tiesiogiai Jūsų pateikti asmens duomenys, o taip pat duomenys, 

kuriuos, vykdydami teisės aktuose numatytas pareigas, patikrinsime Kraujo donorų registre. Jūsų 

asmens duomenys būtini siekiant laikytis teisės aktų reikalavimų, todėl jeigu nepateiksite prašomų 

asmens duomenų, negalėsime iš Jūsų imti kraujo. 

Kam perduodami Jūsų asmens duomenys? 

Įgyvendindami teisės aktuose numatytas pareigas, Jūsų asmens duomenis teiksime Kraujo 

donorų registro valdytojai ir tvarkytojams. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti 

sveikatos priežiūros įstaigoms, jei tokius reikalavimus numato teisės aktai.  

Prieiga prie Jūsų asmens duomenų gali būti suteikta IT, serverio, archyvavimo bei teisinių 

paslaugų teikėjams, įpareigojant šiuos paslaugų teikėjus užtikrinti duomenų konfidencialumą ir 

tinkamą apsaugą. 

Priminimų siuntimas 

Jums išreiškus sutikimą duoti kraujo, Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime kvietimų ir 

priminimų dėl galimybės duoti kraujo siuntimo SMS žinutėmis ir pateikimo skambinant telefonu 

arba el. paštu tikslais. Tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindu yra viešas interesas visuomenės 

sveikatos srityje, siekiant asmeniškai paskatinti kraujo donorus duoti kraujo, užtikrinti kraujo rezervą 

ir apsaugoti gyvybinį fizinių asmenų interesą. Jūs bet kada turite teisę pareikalauti  nutraukti tokį 

Jūsų asmens duomenų tvarkymą kreipdamasis/-i aukščiau nurodytu el. paštu. 

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis? 

Kraujo donorų įskaitos kortelę ir joje esančius duomenis saugosime 50 metų nuo kortelės 

užpildymo dienos. Donoro (-ės) sutikimo/nesutikimo duoti kraujo formą, Kraujo ir kraujo sudėtinių 

dalių donorų apklausos anketą ir šiuose dokumentuose nurodytus asmens duomenis saugosime 30 

metų nuo dokumentų užpildymo datos. 

Kokios yra Jūsų teisės? 

Informuojame, kad esant Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytiems pagrindams, 

Jūs galite pasinaudoti šiomis duomenų subjekto teisėmis, pateikdamas/-a rašytinės formos prašymą: 

teise susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teise reikalauti ištaisyti arba, 

atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti neišsamius asmens duomenis; teise 

prašyti savo duomenis ištrinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus 

saugojimą), kiek tai nepriešatarauja kraujo donorystę reglamentuoiantiems teisės aktams; teise 

prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai. 

 

Daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galite rasti interneto svetainės 

www.kraujodonoryste.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“. 
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