Privatumo politika Korona Stop LT
Peržiūrėta: 2020 m. lapkričio 24 d.
Privatumo politikoje nurodoma, kokie ir kokiam tikslui renkami duomenys, Jums naudojantis
programėle Korona Stop LT, taip pat informuojama apie Jūsų teises pagal Lietuvos Respublikoje
galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus.
Privatumo politiką parengėme kuo aiškesniu formatu, beveik be techninių detalių, kad ją galėtų
nesunkiai suprasti visi naudotojai.
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1. KAS SUKŪRĖ PROGRAMĖLĘ?
Korona Stop LT (toliau – Programėlė) sukurta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
pavedimu (toliau – SAM), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – NVSC) užsakymu. Pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus SAM prižiūri,
ar laikomasi duomenų tvarkymo taisyklių, ir yra asmens duomenų valdytojas, tai reiškia, kad SAM
teikia nurodymus dėl asmens duomenų tvarkymo. Su SAM duomenų apsaugos pareigūnu galite
susisiekti adresu: Vilniaus g. 33, LT-01506 , Vilnius, Lietuva (laišką adresuokite SAM duomenų
apsaugos pareigūnui) arba el. paštu: duomenu.apsauga@sam.lt.
Programėlės duomenų saugą ir Jūsų teisių įgyvendinimą (vadovaujantis Bendruoju duomenų
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apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) SAM vardu užtikrina NVSC. Su NVSC duomenų apsaugos
pareigūnu galite susisiekti adresu: Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius, Lietuva (laišką adresuokite
NVSC duomenų apsaugos pareigūnui) arba el. paštu: duomenu.apsauga@nvsc.lt.

2. NAUDOJIMASIS PROGRAMĖLE YRA SAVANORIŠKAS
Programėlės diegimas ir naudojimasis ja yra savanoriškas. Duomenų tvarkymas vykdomas tik Jums
sutikus aktyviais veiksmais diegiant ir naudojant Programėlę. Norėdami pasinaudoti artumo fiksavimo
funkcija, Programėlėje turėsite duoti sutikimą SAM dėl savo asmens duomenų tvarkymo. Tai
padarysite Programėlės diegimo metu įjungę artumo fiksavimo funkciją.
Įjungdami artumo fiksavimo funkciją Jūs išreiškiate sutikimą, jog Jūsų prieigos, artumo, ir, jei aktualu,
sveikatos duomenys (tik duomenys apie galimą riziką užsikrėsti COVID-19 infekcija, jei Programėlė
tokią nustatė) bus tvarkomi šioje Programėlėje bei Programėlės serverių sistemoje. Jums nesutikus,
Programėlė informacija, esančia Jūsų išmaniojo telefono „Artumo duomenų žurnale“, nesinaudos. Jūs
bet kada galite išjungti artumo fiksavimo funkciją Programėlėje esančiu jungikliu. Šiuo atveju
Programėlės galimybėmis naudositės tik informaciniais tikslais.
Jūsų sutikimo reikės ir duomenų tvarkymui, kai norėsite su kitais Programėlės naudotojais pasidalinti
užsikrėtimo koronaviruso infekcija (COVID-19) faktu. Pasirinkdami pranešti apie užsikrėtimą COVID19, Jūs išreiškiate sutikimą dėl duomenų apie užsikrėtimo koronaviruso infekcija (COVID-19) faktą
tvarkymo.

3. KOKS YRA TEISINIS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS?
Programėlės priemonėmis tvarkomus asmens duomenis SAM tvarko vadovaudamasi BDAR
6 straipsnio 1 dalies a punkte ir 9 straipsnio 2 dalies a punkte numatytu sutikimu, kurį galite bet kuriuo
metu atšaukti. Daugiau informacijos apie sutikimo atšaukimo teisę ir jos įgyvendinimo instrukcijas
rasite 11 punkte.

4. KAM SKIRTA PROGRAMĖLĖ?
Programėlė skirta Lietuvos gyventojams nuo 16 metų.
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2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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)

5. KOKIE ASMENS DUOMENYS YRA TVARKOMI?
Programėlė sukurta taip, kad būtų naudojama kuo mažiau asmens duomenų. Tai reiškia, kad ji
nerenka duomenų, kurių pagrindu SAM ar kiti naudotojai galėtų nustatyti Jūsų tapatybę, sveikatos
būklę ar buvimo vietą.
Programėlės tvarkomus duomenis galima suskirstyti į tokias grupes:

5.1. PRIEIGOS DUOMENYS
Jūsų išmanusis telefonas generuoja prieigos duomenis, kai naudojate ar įjungiate:



Artumo fiksavimo funkciją;
Pranešimo apie užsikrėtimą COVID-19 perdavimo funkciją.

Prieigos duomenis sudaro:





IP adresas;
Duomenų perdavimo data ir laikas (laiko žyma);
Perduotų duomenų dydis (bitais);
Sėkmingo duomenų perdavimo-gavimo žyma.

Šie duomenys tvarkomi techninės infrastruktūros apsaugos ir priežiūros tikslais. Naudotojo tapatybė
nėra identifikuojama. Programėlėje nėra galimybės sukurti naudotojo profilio. IP adresas duomenų
gavimo iš Programėlės serverio metu yra užšifruojamas, Programėlės serveryje jis nėra saugomas ir
toliau nenaudojamas.

5.2. ARTUMO DUOMENYS, UŽSIKRĖTUSIO ASMENS PSEUDONIMINIAI ASMENS DUOMENYS
Jei išmaniųjų telefonų operacinėje sistemoje įsijungiate artumo fiksavimo funkciją, kuri leidžia fiksuoti
Jūsų buvimą arti kitų programėlės naudotojų, Jūsų telefonas per „Bluetooth Low Energy“ nuolat
siuntinės atsitiktine tvarka sugeneruotus raktus (toliau – atsitiktiniai raktai), kuriuos gauna kiti artimoje
aplinkoje esantys ir minėtą funkciją įjungę išmanieji telefonai. Tuo tarpu Jūsų išmanusis telefonas
gaus jų siunčiamus raktus. Be atsitiktinių raktų, artumo fiksavimo metu Jūsų telefone bus įrašomi ir
kaupiami šie duomenys:





data ir laikas;
trukmė;
„Bluetooth“ signalo stiprumas;
užkoduoti metaduomenys (protokolo versija ir perdavimo stiprumas).

Jūsų išmaniojo telefono siunčiamus atsitiktinius raktus, gaunamus raktus bei kitus artumo duomenis
(datą, laiką, trukmę, signalo stiprumą ir užkoduotus metaduomenis) telefonas įrašys į „Artumo
duomenų žurnalą“ ir saugos 14 dienų.
Artumo fiksavimo funkcija išmaniųjų telefonų su Android operacine sistema nustatymuose vadinama
„Pranešimai apie COVID-19 buvimo vietą“, o išmaniuosiuose telefonuose su iOS operacine sistema
– „Exposure Notifications“. Atkreipkite dėmesį, kad ši funkcija nėra Programėlės dalis, tačiau yra
integruota į Jūsų išmanųjį telefoną, t. y. jas teikia Apple (iOS) ar Google (Android), todėl joms galioja
minėtų įmonių saugumo politikos nuostatos. SAM vertino šių įmonių teikiamų paslaugų atitiktį

privatumo reikalavimams, tačiau neturi galimybės kontroliuoti ir todėl neatsako už operacinių sistemų
tvarkomus duomenis, susijusius su artumo registravimo funkcijos įgalinimu išmaniajame įrenginyje.
Daugiau informacijos apie artumo fiksavimo funkcionalumą Android operacinėje sistemoje rasite:
https://support.google.com/android/answer/9888358?hl=en.
Daugiau informacijos apie artumo fiksavimo funkcionalumą iOS operacinėje sistemoje rasite savo
telefono nustatymuose („Settings“ > „Exposure Notifications“). Atkreipiame dėmesį, kad ši funkcija
galima tik 13.5 ar naujesnėse iOS versijose.
Įjungus artumo fiksavimo funkciją, Programėlė tvarko tik aukščiau nurodytus Jūsų išmaniųjų telefonų
generuojamus ir saugomus duomenis.

5.3. SVEIKATOS DUOMENYS
Programėlėje tvarkomi sveikatos duomenys apima užsikrėtimo koronaviruso infekcija (COVID-19)
faktą bei informaciją apie Jums nustatytą riziką.
Sveikatos duomenys tvarkomi, jei:



Programėlėje savanoriškai pasidalinote užsikrėtimo koronaviruso infekcija (COVID-19) faktu;
Naudojama artumo fiksavimo funkcija, kuri nustato buvimo arti užsikrėtusio asmens faktą.

Programėlėje yra pateikta nuoroda į NVSC interneto svetainėje esančią anketą, kurią Jūs galite
užpildyti, gavę pranešimą apie padidėjusią riziką, jeigu norite, kad NVSC specialistas su Jumis
susisiektų ir pakonsultuotų apie saviizoliacijos būtinybę.
Jeigu su Jumis susisiekęs NVSC specialistas telefoninio pokalbio metu išsiaiškina, kad Jums būtina
izoliuotis ir Jums reikia nedarbingumo, Jūsų kontaktiniai duomenys perduodami ULSKIS, o iš NVSC
interneto svetainės ištrinami per 5 darbo dienas. Jūsų pateikti duomenys nebus kaupiami.
Jeigu su Jumis susisiekęs NVSC specialistas telefoninio pokalbio metu išsiaiškina, kad Jūs
izoliuositės savarankiškai ir Jums nereikalingas nedarbingumas, Jūsų duomenys ištrinami ir į ULSKIS
neperduodami.

6. PROGRAMĖLĖS FUNKCIJOS
6.1. ARTUMO FIKSAVIMO FUNKCIJA
Programėlės pagrindinė funkcija yra fiksuoti mobiliosios programėlės naudotojų buvimą arti vienas
kito. Šie duomenys padeda įvertinti Jūsų užsikrėtimo riziką bei jų pagrindu pateikti Jums aktualią
informaciją ir rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų.
Įjungus artumo fiksavimo funkciją Programėlei veikiant foniniu režimu kelis kartus per dieną
Programėlė serverių sistemoje atliks atsitiktinių raktų paiešką tų naudotojų, kurie pasidalino
užsikrėtimo koronaviruso infekcija (COVID-19) faktu. Šiuos atsitiktinius raktus Programėlė perduoda
išmaniojo telefono artumo fiksavimo funkcijai, kurios pagalba šie kodai palyginami su Jūsų
išmaniajame telefone „Artumo duomenų žurnale“ sukaupta informacija. Jei Jūsų išmaniajame telefone
randama sutampančių duomenų, tuomet Programėlei yra perduodami užfiksuoti artumo duomenys
(data, trukmė, signalo stiprumas).

Programėlė analizuoja „Artumo duomenų žurnalo“ duomenis ir nustato Jūsų asmeninę užsikrėtimo
koronaviruso infekcija (COVID-19) riziką. Moksliniais tyrimais paremtas vertinimo algoritmas nustato,
kaip interpretuoti artumo duomenis (pvz., buvimo arti trukmė ir atstumas turi įtakos užsikrėtimo rizikai).
Atsižvelgdama į aktualiausius ir naujausius mokslinius tyrimus, SAM gali atnaujinti vertinimo algoritmo
nustatymus.
Jūsų užsikrėtimo koronaviruso infekcija (COVID-19) rizika yra nustatoma tik Jūsų išmaniajame
telefone, t. y. „offline“ režimu. Informacija apie nustatytą riziką kitiems naudotojams (įskaitant SAM,
NVSC, Apple, Google ir kitas šalis) nėra siunčiama.

6.2. PRANEŠIMO APIE UŽSIKRĖTIMĄ KORONAVIRUSO INFEKCIJA (COVID-19) FUNKCIJA
NVSC vykdydamas savo funkcijas, atlikdamas epidemiologinę diagnostiką teisės aktų nustatyta
tvarka, tvarko visų Lietuvoje patvirtintų COVID-19 atvejų duomenis. Šie atvejai tvarkomi Užkrečiamųjų
ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinėje sistemoje (toliau – ULSKIS),
kurios dalis yra ir Programėlė.
Jei Jums buvo patvirtintas užsikrėtimas koronaviruso infekcija (COVID-19), Jūs galite anonimiškai
pasidalinti šia informacija Programėlėje, taip įspėdami kitus naudotojus. Tai padaryti galite
Programėlėje įvesdami Jums suteiktą 10 skaitmenų atvejo patvirtinimo kodą (toliau – APK). APK
Jums bus išsiųstas SMS žinute telefono numeriu, kurį pateiksite NVSC darbuotojams apklausos
metu. Norėdami pasinaudoti Programėlės pranešimo apie užsikrėtimą koronaviruso infekcija (COVID19) funkcija, NVSC turėsite nurodyti, kad naudojatės Programėle ir norite gauti APK bei nurodyti
telefono numerį, į kurį šis kodas turėtų būti išsiųstas SMS žinute. Šie duomenys nebus tvarkomi
Programėlėje ir Jūsų telefono ryšio numeris nebus niekaip susietas su Programėlėje tvarkomais
duomenimis.
Jei pasinaudosite pranešimo apie užsikrėtimą koronaviruso infekcija (COVID-19) funkcija, kad
įspėtumėte kitus naudotojus, Programėlė perduos per pastarąsias 14 dienų Jūsų išmaniajame
telefone sugeneruotus ir saugomus atsitiktinius raktus Programėlės serverių sistemai. Ši sistema
pirmiausiai tikrina, ar APK tebegalioja, o vėliau prideda Jūsų atsitiktinius raktus prie kitų programėlės
naudotojų, pasinaudojusių pranešimo apie užsikrėtimą koronaviruso infekcija (COVID-19) funkcija,
Programėlės serverių sistemai perduotų atsitiktinių kodų sąrašo. Nuo to momento Jūsų atsitiktinius
raktus gaus kiti Programėlės naudotojai, kurie taip pat naudojasi artumo fiksavimo funkcija.
APK turi būti panaudotas per 24 val., nespėjus pasinaudoti NVSC Jums suteiktu APK, Jums gali būti
suteiktas laikinas APK, kurį galite gauti paskambinę telefonu +370 5 264 9676. Operatorius
pirmiausiai užduos Jums keletą klausimų, kad įsitikintų asmens tapatybės tikrumu. Tokie klausimai
reikalingi užkirsti kelią netikriems pranešimams apie užsikrėtimą ir neteisingo įspėjimo pateikimui bei
neteisingo rizikos statuso nustatymo kitiems Programėlės naudotojams. Jei pateikti duomenys bus
teisingi, Jūsų paklaus telefono numerio, kuriuo Jums galėtų išsiųsti SMS su laikinu APK.
APK generuojamas Programėlės serverių sistemoje ir siunčiamas į Jūsų nurodytą telefono ryšio
numerį SMS žinute. Jums įvedus APK Programėlėje, jis bus nusiųstas atgal Programėlės serverių
sistemai, kad būtų patikrintas galiojimas. Programėlė, savo ruožtu, iš serverių sistemos gauna
skaitmeninį prieigos raktą (žymą), kurį saugo. Programėlė naudodamasi raktais užklausia serverių
sistemos apie registruotų COVID-19 atvejų statusą. Šis procesas vykdomas neatskleidžiant turinio ar
kitos informacijos, leidžiančios identifikuoti asmens tapatybę.
APK reikalingas užtikrinti, kad tarp naudotojų nebūtų paskleista melaginga informacija apie COVID-19
atvejus.

Atkreipiame dėmesį, kad Programėlės naudotojai Jums naudojantis pranešimo apie užsikrėtimą
koronaviruso infekcija (COVID-19) funkcija neturės jokios galimybės Jūsų identifikuoti, atitinkamai ir
Jūs neturėsite galimybės nustatyti asmenų, kurie buvo arti Jūsų, tapatybės.

6.3. PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS TIK INFORMACINIAIS TIKSLAIS
Jei Programėlę naudojate tik informaciniais tikslais, t. y. nenaudojate aukščiau aprašytų funkcijų ir
neįvedate duomenų, visi Programėlės tvarkomi duomenys lieka tik Jūsų išmaniajame telefone,
Programėlė į kitus išmaniuosius įrenginius neperduoda bei iš jų nepriima jokių duomenų.
Su Programėle susieti tinklapiai, pvz., http://koronastop.lrv.lt, Jūsų išmaniajame telefone atsidarys
įprastai naudojamoje naršyklėje. Duomenų atvaizdavimas joje priklauso nuo naudojamos naršyklės
tipo, jos nustatymų ir tinklapio duomenų tvarkymo principų.

7. KOKIŲ LEIDIMŲ IR FUNKCIJŲ REIKIA PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMUI ?
Programėlė reikalauja prieigos prie tam tikrų Jūsų išmaniojo telefono funkcijų ir sąveikų. Šiam tikslui
turite suteikti Programėlei leidimus, kurie skirtingose operacinėse sistemose skiriasi. Pvz., nustatymai
(leidimai) gali būti sugrupuoti į nustatymų (leidimų) kategorijas, šiuo atveju Jums reikia sutikti su
kategorijos naudojimu. Turėkite omenyje, kad, jei Programėlėje nenustatėte būtino leidimo,
nebegalėsite naudotis viena ar visomis Programėlės funkcijomis.

7.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI (VISIEMS IŠMANIESIEMS TELEFONAMS)


Interneto prieiga

Artumo fiksavimo funkcijai reikalinga interneto prieiga, nes ja gaunami ir perduodami duomenys
apie užsikrėtimo koronaviruso infekcija (COVID-19) faktą, tad turi būti užtikrintas ryšys su
Programėlės serverių sistema.


„Bluetooth“ sąsaja

Norint iš kitų išmaniųjų telefonų gauti atsitiktinius raktus ir saugoti juos „Artumo duomenų žurnale“
turi būti įjungtas „Bluetooth“ ryšys.


Foninis veikimas

Programėlės aktyviai nenaudojant, ji veikia foniniu režimu ir automatiškai atlieka atsitiktinių raktų
paiešką tų naudotojų, kurie pasidalino informacija apie užsikrėtimo koronaviruso infekcija
(COVID-19) faktą, ir nustato Jūsų rizikos lygį.

7.2. IŠMANIEJI TELEFONAI SU ANDROID OPERACINE SISTEMA
Jei naudojatės išmaniuoju telefonu su Android operacine sistema, Jums reikės aktyvuoti šias
funkcijas:


Artumo fiksavimo

Programėlės veikimui būtina funkcija, kurios neįjungus nebus fiksuojama, kad buvote arti kitų
Programėlės naudotojų, ir nebūsite informuojamas apie užsikrėtimo koronaviruso infekcija
(COVID-19) riziką.


Vietos nustatymo

Tam, kad Jūsų išmanusis telefonas galėtų surasti „Bluetooth“ signalus iš kitų prietaisų ši funkcija
turi būti įjungta. Neaktyvavus vietos nustatymo funkcijos Programėlė negalės kaupti buvimo arti
kitų Programėlės naudotojų duomenų ir Jūs negausite informacijos apie užsikrėtimo
koronaviruso infekcija (COVID-19) riziką. Aktyvavus šią funkciją, GPS duomenys apie fizinę Jūsų
buvimo vietą nebus renkami ir saugomi.


Pranešimų gavimo

Pranešimų gavimo funkcija reikalinga, jei norite, kad Jums būtų siunčiami pranešimai (angl. Push
notifications) apie tai, kad Programėlėje atsinaujino informacija, susijusi su COVID-19 rizika. Ši
pranešimų funkcija operacinėje sistemoje jau yra veikianti. Jei šių pranešimų gauti nenorite,
pranešimų gavimo funkciją galite išjungti per telefono nustatymus.

7.3. IŠMANIEJI TELEFONAI SU IOS OPERACINE SISTEMA
Jei naudojatės išmaniuoju telefonu su iOS operacine sistema, reikia aktyvuoti šias funkcijas:


Artumo fiksavimo

Programėlės veikimui būtina funkcija, kurios neįjungus nebus fiksuojama, kad buvote arti kitų
Programėlės naudotojų, ir negausite pranešimų apie užsikrėtimo koronaviruso infekcija (COVID19) riziką.


Pranešimų gavimo

Pranešimų gavimo funkcija reikalinga, jei norite, kad Jums būtų siunčiami pranešimai (angl. Push
notifications) apie tai, kad Programėlėje atsinaujino informacija, susijusi su COVID-19 rizika. Ši
pranešimų funkcija operacinėje sistemoje jau yra veikianti. Jei šių pranešimų gauti nenorite,
pranešimų gavimo funkciją galite išjungti per telefono nustatymus.

8. KADA DUOMENYS BUS SUNAIKINAMI?
Visi Programėlės duomenys bus sunaikinami iškart, kai jie taps nebeaktualūs Programėlės funkcijoms
vykdyti.

8.1. ARTUMO FIKSAVIMO FUNKCIJA




Naudotojų, kurie pranešė apie užsikrėtimą koronaviruso infekcija (COVID-19), atsitiktiniai
raktai Programėlėje sunaikinami iškart, o išmaniojo telefono artumo duomenų žurnale
sunaikinami po 14 dienų.
SAM niekaip negali paveikti artumo duomenų sunaikinimo Jūsų telefone (įskaitant Jūsų pačių
atsitiktinių raktų) ir duomenų sunaikinimo kituose išmaniuosiuose telefonuose, nes šią funkciją
atlieka Apple arba Google. Šiuo atveju sunaikinimas priklauso nuo Apple ar Google



nustatymų. Šiuo metu duomenys naikinami po 14 dienų, bet naudojantis Apple ar Google
funkcija, galima rankiniu būdu panaikinti duomenis Jūsų telefono nustatymuose.
Po to, kai Programėlėje atnaujinamas užsikrėtimo rizikos lygis, ankstesni duomenys yra iš
karto ištrinami, dažniausiai tai įvyksta Programėlei gavus naujų atsitiktinių raktų sąrašą.

8.2. PRANEŠIMO APIE UŽSIKRĖTIMĄ KORONAVIRUSO INFEKCIJA (COVID-19) FUNKCIJA





Naudotojo, pasidalinusio užsikrėtimo koronaviruso infekcija (COVID-19) faktu, atsitiktiniai
raktai Programėlės serverių sistemoje bus saugomi ne ilgiau nei 14 dienų, o senesni raktai
sunaikinami.
Programėlėje saugomas APK bus panaikintas, pranešus apie užsikrėtimą koronaviruso
infekcija (COVID-19).
Serverių sistemoje saugomas APK bus panaikintas po 21 dienos.

9. KAS GAUS JŪSŲ DUOMENIS?
Jei, norėdami įspėti kitus naudotojus, pranešate apie užsikrėtimą koronaviruso infekcija (COVID-19),
Jūsų per 14 dienų laikotarpį sukaupti atsitiktiniai raktai bus nusiųsti kitiems naudotojams.
SAM pavedė NVSC tvarkyti, o Informacinės visuomenės plėtros komitetui prižiūrėti Programėlės
techninės infrastruktūros dalį (pvz., serverių sistemą). Dvi minėtos institucijos tvarko duomenis ir
veikia SAM vardu (BDAR 28 str.).
Europos Komisijos valdomam nacionalinių kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių sąveiką
užtikrinančiam sietiniam tinklų sietuvui (angl. Federation Gateway) teikiami užsikrėtusio asmens
pseudoniminiai asmens duomenys (užsikrėtusiojo raktai, raktų kilmės šalis, raktų susijusios šalys,
informacija apie infekcijos patvirtinimą). Šie duomenys teikiami ir gaunami, siekiant užtikrinti tokio tipo
programėlių sąveiką tarp šalių.
SAM gali perduoti trečiosioms šalims Programėlės naudojimo procese surinkus duomenis tik tais
atvejais, kai ji teisiškai įpareigota tai atlikti, pvz., jei to reikia teisinio baudžiamojo proceso tikslais,
Programėlės techninės infrastruktūros atakos atveju. Kitais atvejais duomenys nėra perduodami.

10. AR DUOMENYS PERDUODAMI TREČIAJAI VALSTYBEI?
Programėlėje kaupiami duomenys gali būti naudojami tik Lietuvos, Europos Sąjungos arba Europos
ekonominės bendrijos valstybių serveriuose.

11. SUTIKIMO ATŠAUKIMAS
Bet kuriuo metu galite atšaukti bet kurį Programėlės nustatymuose pateiktą sutikimą. Atkreipiame
dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki jo vykdyto duomenų tvarkymo proceso teisėtumui.
Norėdami atšaukti artumo fiksavimo funkciją, galite išjungti šią funkciją Programėlės nustatymuose
arba ištrindami Programėlę. Jei norėsite vėl naudotis artumo fiksavimo funkcija, ją galite įjungti arba iš
naujo įdiegti Programėlę.
Norėdami atšaukti sutikimą dėl duomenų apie užsikrėtimo koronaviruso infekcija (COVID-19) faktą
tvarkymo, turite ištrinti Programėlę. Šiuo atveju bus sunaikinti visi Jūsų išmaniajame telefone

sugeneruoti ir saugomi atsitiktiniai raktai, o Programėlė nebebus siejama su Jūsų išmaniuoju telefonu.
Jei vėl norėsite pranešti apie užsikrėtimą koronaviruso infekcija (COVID-19), reikės įsidiegti
Programėlę iš naujo, ir Jūsų vėl bus paprašyta sutikimų leisti naudoti numatytąsias Programėlės
funkcijas.
Taip pat galite ištrinti Jūsų atsitiktinius raktus „Artumo duomenų žurnale“ išmaniojo telefono
nustatymuose. Atkreipiame dėmesį, kad perduotų atsitiktinių raktų, esančių Programėlės serverių
sistemos atsitiktinių raktų sąraše ir kitų naudotojų išmaniuosiuose telefonuose, Programėlės
valdytojas panaikinti negali.

12. KITOS JŪSŲ TEISĖS PAGAL DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATAS
Jei SAM tvarko Jūsų duomenis, Jūs turite šias teises:




BDAR 15, 16, 17, 18, 20 ir 21 straipsnyje nustatytas teises. Šias Jūsų teises SAM vardu
įgyvendina NVSC;
teisę kreiptis į SAM arba NVSC duomenų apsaugos pareigūną ir užduoti jam savo klausimus
(BDAR 38(4) str.);
teisę kompetentingai duomenų apsaugos institucijai pateikti skundą. Kompetentinga
prižiūrinčioji institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, L. Sapiegos g. 17, LT10312 Vilnius.

Programėlės naudotojo prašymai ištaisyti, ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą Programėlėje,
prieštaravimai Programėlės duomenų tvarkymui ir duomenų perkeliamumui negali būti įgyvendinti dėl
to, kad pagal Programėlėje naudojamus pseudoniminius asmens duomenis nėra galimybės
identifikuoti naudotojų. Dėl šios priežasties Programėlės naudotojas negali reikalauti, kad būtų
atšauktas jo sutikimas Programėlėje tvarkyti jo pseudoniminius asmens duomenis.
Jūsų teises SAM vardu vadovaudamasis Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens
duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės
2
informacinėse sistemose tvarkos aprašu įgyvendina NVSC.

Atnaujinta 2020 m. lapkričio 24 d.
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Patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. V-800 „Dėl Duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės
informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“

