Duomenų privatumo pranešimas dėl vaizdo stebėjimo
„Endemik“ yra sveikatos priežiūros paslaugų teikėja, kuri laikosi aukštų etikos standartų. „Endemik“ (arba „mes“, „mus“ ar „mūsų“)
reiškia:
UAB „Endemik“ (registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 6A, Vilnius, Lietuva);
bendras duomenų valdytojas UAB „Affidea Lietuva“ (registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 184, Kaunas, Lietuva);
- bendras duomenų valdytojas „Affidea BV“ (registruotos buveinės adresas: Vijzelstraat 68 1017HL Amsterdamas, Nyderlandai).
Mes naudojame vaizdo stebėjimo sistemas savo patalpose. Raginame Jus perskaityti šį duomenų privatumo pranešimą, kad
suprastumėte, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis naudodami vaizdo stebėjimo sistemą.
Vaizdo stebėjimo sistemos paskirtis ir teisinis naudojimo pagrindas
Mūsų vaizdo stebėjimo sistemą sudaro saugomas sritis stebinčių kamerų rinkinys. Mes naudojame vaizdo stebėjimo sistemą todėl,
kad „Endemik“ teisėtas interesas yra užtikrinti savo pacientų, lankytojų, darbuotojų, pastatų ir turto saugumą. Stebėdami į mūsų
patalpas įeinančius žmones mes atsižvelgiame į būtinybės lygį. Mūsų vaizdo stebėjimo sistema įrašo tik vaizdą. Garsas nėra įrašomas.
Į kamerų aprėpties zoną darbo valandomis nepatenka privataus pobūdžio vietos (pvz., poilsio ar persirengimo kambariai). Vaizdo
įrašus apdorojame tik siekdami užtikrinti apsaugą ir nustatyti nepageidaujamą ar neleistiną veiklą. Įrašai nenaudojami jokiais kitais
tikslais.
Asmens duomenų saugojimas
Mes įrašome vaizdo kamerų vaizdus ir saugome juos 14 dienų.
Asmens duomenų gavėjai
„Endemik“ yra pasitelkusi toliau nurodytą paslaugų teikėją (duomenų tvarkytoją), kuris padeda mums apdoroti CCTV įrašus:
-

UAB „GoIT“ veikianti adresu Žalgirio g. 88, Vilnius ir teikianti informacinių sistemų priežiūros paslaugas.

Duomenų tvarkytojas veikia „Endemik“ vardu pagal sudarytą duomenų tvarkymo sutartį.
CCTV įrašais su trečiosiomis šalimis (nepriklausomais gavėjais), išskirtiniais atvejais su teisėsaugos atstovais, dalijamės tik tiriant
kriminalinius nusikaltimus. Mes neperduodame asmens duomenų už EEE ribų.
Jūsų duomenų apsaugos teisės
Pagal duomenų apsaugos teisės aktus Jūs turite šias teises.
1) Teisė reikalauti prieigos prie asmens duomenų. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę žinoti, jog tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę
peržiūrėti, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, ir reikalauti pateikti informaciją apie tai, ką „Endemik“ daro su Jūsų asmens duomenimis.
2) Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę reikalauti esant tam tikroms aplinkybėms ištrinti Jūsų asmens
duomenis, jei „Endemik“ nebeturi jokio teisinio pagrindo tuos duomenis toliau tvarkyti.
3) Teisė prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tai reiškia, kad turite teisę prieštarauti „Endemik“ atliekamam duomenų
tvarkymui.
4) Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad Jūs galite prašyti mūsų tam tikromis aplinkybėmis „blokuoti“ ar
„sustabdyti“ asmens duomenų tvarkymą. Jūsų prašymas reikš, kad mes galėsime ir toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau negalėsime
jų toliau kitaip tvarkyti.
Jeigu norite įgyvendinti savo teises ar pageidaujate gauti daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kreipkitės į mūsų
duomenų apsaugos pareigūną (kontaktinė informacija pateikta toliau). Jei esate nepatenkinti, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis,
galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, ada@ada.lt.
Vis dėlto tikimės, kad visų pirma Jums rūpimus klausimus išsakysite mums.

Jei kiltų klausimų
Jei turite klausimų arba norėtumėte gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Endemik“ duomenų apsaugos pareigūnu (el. paštas:
duomenusauga@affidea.lt, pašto adresas: Konstitucijos pr. 7 (9a.), Vilnius LT-09308; telefono numeris: +370 521 99513) arba
kreipkitės į mūsų registratūros darbuotojus.
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