GALIMYBIŲ PASO PRIVATUMO POLITIKA
Privatumo politikoje nurodoma, kokie ir kokiam tikslui renkami duomenys, Jums naudojantis
interneto svetaine www.gpasas.lt, iš kurios Jūs buvote nukreipti į https://gp.esveikata.lt/ (toliau –
portalas), siekiant suformuoti ir išduoti galimybių pasą, taip pat informuojama apie Jūsų teises pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus.
1. Asmens duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau –
SAM), kodas 188603472, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 268 5110, faks. (8 5)
266 1402, el. p. ministerija@sam.lt. 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.
2. Asmens duomenų tvarkytoja – valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras),
kodas 124110246, Lvovo g. 25-101, LT-09320, Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 268 8262, el. p.
info@registrucentras.lt. Su Registrų centro duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu
Lvovo g. 25-101, LT- 09320, Vilnius, Lietuva (laišką adresuokite RC duomenų apsaugos pareigūnui)
arba el. paštu duomenusauga@registrucentras.lt.
3. Duomenų subjektai – asmenys, kurių duomenys tvarkomi Elektroninės sveikatos paslaugų
ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), siekiantys
pasinaudoti teise į švelnesnes karantino režimo priemones.
4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.
Jūsų asmens duomenys ESPBI IS tvarkomi vykdant duomenų valdytojui taikomą teisinę
prievolę ir dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių, įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones, vadovaujantis:
4.1. BDAR1 6 straipsnio 1 dalies c punktu ir 9 straipsnio 2 dalies g punktu;
4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“2 (toliau – Nutarimas);
4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-891 „Dėl asmenų
teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“3.
5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai.
Jūsų asmens duomenys (įskaitant sveikatos duomenis) yra tvarkomi siekiant nustatyti asmens
priklausymą bent vienam iš Nutarimo 22 punkte nustatytų kriterijų, sudarant galimybę šiems
asmenims Nutarime nurodytais atvejais naudotis teise į švelnesnes karantino režimo priemones ir
įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones.
6. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos.
6.1. Galimybių pasui suformuoti tvarkomi šie specialių kategorijų asmens duomenys: diagnozė
apie persirgtą COVID–19 ligą; įrašai apie tyrimus: atliktas COVID–19 tyrimas (SARS–CoV–2 PGR
tyrimas ar antigeno testas); tyrimo arba testo rezultatas (teigiamas, neigiamas); ėminio paėmimo
data ir valanda; duomenys apie vakcinaciją: vakcinos pavadinimas („Comirnaty“; „COVID–19 Vaccine
Moderna“; „COVID–19 Vaccine Janssen“; „Vaxzevria“), vakcinacijos data; vakcinos dozė pagal
skiepijimo schemą (pirma, antra).
6.2. Galimybių pasui išduoti tvarkomi (vizualiai parodomi įrenginyje): 1) bendrieji duomenys –
Jūsų vardas, pavardė bei gimimo metai; 2) galimybių paso specialieji duomenys – galimybių paso
galiojimo pradžios ir pabaigos datų (metai, mėnuo, diena) ir laiko (valandos, minutės), QR kodas,
kuriame yra užkoduoti Jūsų bendrieji duomenys ir galimybių paso galiojimo pradžios ir pabaigos datų
(metai, mėnuo, diena) ir laiko (valandos, minutės) informacija, arba informacija, kad kontaktinės
veiklos limituotos.
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)
2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9cc27380a2bd11ebb9bbd96a0c51af2c
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6.3. Galimybių pasui patikrinti tvarkomi duomenys: QR kodas, kuriame yra užkoduoti Jūsų
bendrieji duomenys ir galimybių paso galiojimo pradžios ir pabaigos datų (metai, mėnuo, diena) ir
laiko (valandos, minutės) informacija.
7. Duomenų saugojimo terminas.
7.1. Galimybių pasui suformuoti paruošti ir atrinkti ESPBI IS duomenys saugomi iki kol galioja
Nutarimo 22 punkte nustatyti kriterijai, kurių pagrindu atrenkami duomenys galimybių pasui
suformuoti.
7.2. Galimybių pasui išduoti duomenys saugomi iki atsijungimo nuo portalo momento. Jeigu
Jūs savo įrenginyje išsaugote galimybių paso duomenis PDF formatu, jis bus saugomas iki kol Jūs
pats (-i) jį sunaikinsite.
7.3. Galimybių pasui patikrinti duomenys saugomi iki atsijungimo nuo portalo momento.
8. Duomenų teikimas.
8.1. Jūs pats galite pateikti galimybių pasą karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę
atliekančiam pareigūnui ar paslaugų teikėjui bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie
priima sprendimus dėl švelnesnių karantino priemonių taikymo Nutarimo 2.2 papunktyje nurodytais
atvejais.
8.2. Duomenų valdytojas gali perduoti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šios politikos 6.1
papunktyje, pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį Policijos departamentui prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, siekiant nustatyti asmens atitiktį Nutarimo 22 punkte
nurodytiems kriterijams, sudarant galimybę šiems asmenims Nutarime nurodytais atvejais naudotis
teise į švelnesnes karantino režimo priemones ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones.
8.3. Duomenys gali būti teikiami karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę atliekančiam
pareigūnui ar paslaugų teikėjui bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie priima
sprendimus dėl švelnesnių karantino priemonių taikymo Nutarimo 2.2 papunktyje nurodytais
atvejais;
8.4. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmens be Jūsų sutikimo galimybių paso duomenys gali
būti teikiami tik jei tokia teisė yra numatyta šių asmenų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
8.5. Duomenys į trečiąsias valstybes neteikiami.
9. Jūsų teisės.
Naudodamiesi galimybių pasu, Jūs turite šias teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu:
BDAR 15, 16, 18 ir 22 straipsniuose nustatytas teises: teisę susipažinti su duomenimis,
reikalauti ištaisyti netikslius duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymą ir reikalauti, kad Jums
nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla
teisinės pasekmės arba kuris Jums panašiu būdu daro didelį poveikį, kai asmens duomenys
naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, siekiant
išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens sveikatos būkle.
Šias teises SAM vardu, vadovaudamasis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninėje
sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašu,4
įgyvendina Registrų centras.
Teisę reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant
profiliavimą, grindžiamas sprendimas, galite įgyvendinti šiais būdais:
 jeigu Jūs atitinkate bent vieną 10 punkte nurodytą kriterijų, tačiau negalite gauti galimybių
paso (t. y. galimybių pasas nesugeneruojamas arba pateikiama informacija, kad Jums
kontaktinės veiklos yra limituojamos), pateikite prašymą Registrų centrui 2 punkte
nurodytais kontaktais;
 jeigu Jūsų galimybių pasui formuoti reikalingi duomenys (nurodyti 6.1 papunktyje), įrašyti
ESPBI IS, yra netikslūs arba jų nėra, kreipkitės į įstaigą, kuri šiuos duomenis privalo pateikti
į ESPBI IS.

4

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d7960af1804a11e89188e16a6495e98c/asr
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Klausimais, susijusiais su asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal
BDAR, galite kreiptis į SAM arba Registrų centro duomenų apsaugos pareigūną ir užduoti jam savo
klausimus (BDAR 38(4) straipsnis);
Manydami, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra pažeistos, turite
teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.
10. Automatizuotas sprendimų priėmimas.
Galimybių pasas suformuojamas ir išduodamas automatiškai pagal ESPBI IS įrašytus
duomenis, jei asmenys atitinka bent vieną iš šių kriterijų (Nuostatų 22 papunktis):
„22.1. yra pasiskiepiję Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) vakcina:
22.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos
antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
22.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
22.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos
dozės suleidimo;
22.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
22.1.5. persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir yra praėję 2 savaitės nuo pirmosios
bet kurios vakcinos dozės.
22.2. persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis
teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo
ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);
22.3. ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus
SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo
momento) atlikus antigeno testą, turi gautą neigiamą atsakymą.“
Galimybių pasą Jūs galite gauti į telefoną ar kompiuterį ar atsisiųsti PDF versiją prisijungę
adresu https://gpasas.lt/. Norėdami gauti galimybių pasą turite save autentifikuoti, t. y. prisijungti
per Elektroninius valdžios vartus naudodami mobilųjį parašą ar elektroninę bankininkystę.
Autentifikavimo metu iš www.gpasas.lt puslapio yra „kreipiamasi“ į saityno tarnybą (vadinamąjį Web
servisą (WS)), kuri turi jungtį su jau suformuotais ir išrinktais iš ESPBI IS duomenimis apie asmens
paskiepijimo, persirgimo ar tyrimo faktą. Pagal asmens kodą (gautą autentifikavus asmenį per
Elektroninius valdžios vartus) vykdoma paieška suformuotų duomenų rinkinyje ir pateikiamas
atsakymas į Jūsų įrenginį. Jei Jūs atitinkate pirmiau aprašytus kriterijus, gaunate pranešimą, kad
galite vykdyti kontaktines veiklas, ir gaunate QR kodą. Šią informaciją PDF formatu galite atsisiųsti į
savo įrenginį ir ją išsaugoti. Jei Jūs neatitinkate pirmiau išvardytų kriterijų, savo įrenginyje gausite
pranešimą, kad negalite atlikti kontaktinių veiklų. Jokia informacija nėra saugoma Jūsų įrenginyje,
išskyrus tą, kurią išsaugojote Jūs pats (-i) PDF formatu. Šią informaciją Jūs galite ištrinti pats (-i).
Karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę atliekantis pareigūnas, paslaugų teikėjas ar
kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris priima sprendimus dėl švelnesnių karantino priemonių taikymo
Nutarimo 2.2 papunktyje nurodytais atvejais (toliau – vartotojas), norintis patikrinti, ar Jūsų turimas
galimybių pasas yra galiojantis, tai gali atlikti interneto svetainėje https://www.tikrink.esveikata.lt/.
Atidarius šį interneto puslapį įrenginyje gaunamas viešas raktas, kuriuo galima nuskaityti QR kodą
(viešas raktas nėra saugomas įrenginyje, jis lieka puslapyje). QR kodo informacija nėra išsaugoma
vartotojo įrenginyje.

