
INFORMACIJA APIE JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMĄ 

KRAUJO DONORŲ REGISTRE 

 

Parengta pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 str. 

 

Kraujo donorų registro valdytoja ir tvarkytojai įsipareigoję saugoti Jūsų privatumą ir prisiima 

atsakomybę už informacijos saugumą.  

Registro duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 

33, Vilnius, tel. +370 5 268 5110, el. p. ministerija@sam.lt. 

Pagrindinis Registro duomenų tvarkytojas – Higienos institutas, Didžioji g. 22, Vilnius, 

tel. +370 5 262 4583, el. p. institutas@hi.lt. 

Kiti Registro duomenų tvarkytojai – kraujo donorystės įstaigos: 

 Nacionalinis kraujo centras, Žolyno g. 34, Vilnius, tel. +370 5 239 2444, 

el. p. nkcadministracija@kraujodonoryste.lt  

 Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Kraujo centras, Santariškių g. 2, Vilnius,  

tel. +370 676 00078, el. p. donorai@santa.lt 

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Kraujo centras, Eivenių g. 2, 

Kaunas, tel. +370 37 78 7358, el. p. kraujo.centras@kaunoklinikos.lt  

 

Registro valdytojo paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galite kreiptis el. p. 

duomenu.apsauga@sam.lt, tel. +370 5 266 1499. 

Pagrindinio Registro tvarkytojo paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galite kreiptis el. p. 

elena.mikalajuniene@hi.lt, tel. +370 5 206 0122. 

Asmens duomenų tvarkymo Registre teisinis pagrindas – Kraujo donorystės įstatymo 9 str. 

1 d. ir Kraujo donorų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

1998 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 713 „Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo“. Jūsų 

asmens duomenų pateikimas Registrui yra privalomas ir numatytas šiuose teisės aktuose. 

Asmens duomenų tvarkymo Registre tikslas – identifikuoti Registro objektus (donorus). 

Registras asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus 

atvejus. Organizacinėmis bei techninėmis saugumą užtikrinančiomis priemonėmis jie apsaugoti nuo 

bet kokio neteisėto atskleidimo ar tvarkymo.  

Jūsų duomenys Registro duomenų bazėje bus saugomi 50 metų nuo duomenų įrašymo į 

Registrą dienos. Pasibaigus saugojimo terminui arba donorui mirus, duomenys automatiniu būdu bus 

perkelti į duomenų bazės archyvą, kur bus saugomi dar 30 metų. Pasibaigus saugojimo terminui 

archyve, Jūsų duomenys bus sunaikinti. 

Jūs turite teisę: 

Susipažinti su Jūsų duomenimis, tvarkomais Registre. 

Paprašyti, kad būtų ištaisyti netikslūs ar klaidingi duomenys arba apriboti jų tvarkymą. 

Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  
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