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PRIVATUMO PRANEŠIMAS D ĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, ĮSKAITANT ĮSLAPTINTUS IR 
GENETINIUS DUOMENIS – Pagal įstatyminio dekreto Nr. 196/2003 13 str. (toliau “Privatumo kodeksas” ir 
Italijos Duomenų apsaugos  įstaigos Sprendimą nr. 8/2016 " Bendras leidimas tvarkyti genetinius duomenis " 
(toliau "Sprendimas"). 

 
Remiantis Privatumo kodekso 13 straipsnio nuostatomis, bendrovė BIOREP Srl, kurios buveinės adresas yra Via 
Olgettina, 60, 20132, Milanas (toliau "Bendrovė” arba "Kontrolierius"), atstovaujama jos laikinojo (pro tempore)  
teisinio atstovo, pateikia Jums tokią informaciją apie asmeninių ir įslaptintų duomenų tvarkymą, kaip nurodyta 
Privatumo kodekso 4 straipsnio, 1 paragrafo, b) ir d) punktų nuostatose, taip pat apie genetinių duomenų tvarkymą 
pagal Sprendimo 1 paragrafo, a) punkto nuostatas, NIPT neinvazinio prenatalinio tyrimo atlikimui (toliau "Tyrimas"). 

 
1. Duomenų tvarkymo tikslas  

 
Jūsų pasirinkto Tyrimo atlikimui Bendrovė tvarko šių dviejų kategorijų jūsų asmens duomenis: 

 
a) bendri asmens duomenys (toliau "Asmens duomenys"), taip pat gauti žodžiu prieš mėginio ėmimą, 

tiesiogiai iš Jūsų arba per trečiuosius asmenis. Šie duomenys tvarkomi reikalaujamos paslaugos 
administracinio- operacinio valdymo tikslais, taip pat griežtai siejamais, susijusiais ir papildomais 
tikslais, pvz. skolų išieškojimui; 

 
b) gavus Jūsų sutikimą, Asmens duomenys rinkodaros ir reklamos tikslais, įskaitant pačios Bendrovės ar 

specializuotų įmonių atliekamus rinkos  tyrimus, naudojant Automatizuotas ryšio priemones pagal 
Privatumo kodekso 130 skyriaus nuostatas (el. paštas, trumposios žinutės, telefaksas, telefono 
skambučiai be operatoriaus, kt.), bei Tradicines ryšio priemones (paprastas paštas, telefono skambučiai 
su operatoriumi), įskaitant pranešimų siuntimą apie Bendrovės palaikomus renginius ir iniciatyvas; 

 
c) gavus Jūsų raštišką sutikimą, įslaptinti ir genetiniai duomenys (toliau bendrai  "Genetiniai duomenys"), 

kurie atsiranda tvarkant genomo tyrimo duomenis (genetinė informacija). Tokius duomenis Bendrovė 
tvarko išimtinai Tyrimo atlikimui ir laboratorinių rezultatų ataskaitų sudarymui, sveikatos apsaugos 
tikslais, su konkrečiomis genetinių patologijų ir genetinio tapatumo nuorodomis. 

 
2. Duomenų tvarkymo sąlygos ir saugojimo laikotarpis  

 
Asmens duomenys tvarkomi rašytine forma ir/arba magnetinėse, elektroninėse ar telematinėse laikmenose, taip pat 
automatizuotomis priemonėmis, naudojant logines schemas, griežtai susijusias su minėtais tikslais, ir visomis 
priemonėmis, siekiant užtikrinti minėtų duomenų apsaugą ir konfidencialumą. Be to, Jūsų asmens duomenys, jau 
duomenų rinkimo metu, bus atskirti nuo Jūsų Genetinių duomenų. 

 
Visų pirma, kalbant apie genetinius duomenis, Bendrovė informuoja, kad: 

 
• mėginių ėmimas, biologinių mėginių naudojimas ir Jūsų Genetinių duomenų tvarkymas atliekamas 

vadovaujantis procedūromis, užtikrinančiomis Jūsų teisių, pagrindinių laisvių ir  orumo apsaugą; 
• informacija, gauta Tyrimo atlikimo metu, yra laikoma ir saugoma vadovaujantis Privatumo Kodekso ir 

Sprendimo nuostatomis; 
• biologiniai mėginiai laikomi, naudojami ir gabenami vadovaujantis procedūromis, garantuojančiomis  jų 

kokybės, vientisumo, prieinamumo ir atsekamumo saugumą; 
• Genetinių duomenų persiuntimas elektronine forma atliekamas per patvirtintą el. pašto adresą, prieš tai 

užkodavus perduodamą informaciją ir pasirašius skaitmeniniu parašu; 
• Prieiga prie Genetinių duomenų, tvarkomų elektroninėmis priemonėmis, yra galima įdiegus autentifikavimo 

sistemas,  pagrįstas duomenų, kurie yra žinomi asmenims, atsakingiems už tvarkymą, naudojimu, taip pat 
biometrinius identifikatorius, pagrįstus skaitmeninio spaudinio atpažinimu; 

• Genetiniai Duomenys ir biologiniai mėginiai, įtraukti į sąrašus, registrus ar duomenų bankus, tvarkomi 
naudojant identifikavimo kodus,  siekiant laikinai užkirsti kelią jų nuskaitymui asmenims, turintiems prieigą 
prie šių duomenų, o duomenų subjekto identifikavimas yra galimas tik esant reikalui, siekiant iki minimumo 
sumažinti atsitiktinę ar neleistiną prieigą prie minėtų duomenų; 
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• patekimas į patalpas yra kontroliuojamas apsauginiais stebėjimo prietaisais arba elektroninėmis 
priemonėmis su specialiomis identifikavimo procedūromis, taip pat naudojant biometrinę įrangą. Asmenys, 
patenkantys į uždarytas patalpas,  identifikuojami ir registruojami vardiniu ženklu. 

 
3. Duomenų pateikimas  

 
Nepažeidžiant Jūsų asmens teisių, Jūs privalote pateikti savo Asmens duomenis tikslais, nurodytais 1) skyriaus a) 
punkte, todėl atsisakius pateikti tokius duomenis Bendrovė turi teisę neteikti reikalaujamos paslaugos. Asmens 
duomenų teikimas tikslais, nurodytais 1 skyriaus b) punkte, nėra būtinas, todėl atsisakymas pateikti tokius duomenis 
neturės kitų pasekmių, išskyrus tai, kad negalima bus suteikti Jums jame aprašytos paslaugos. 

 
Jūsų Genetinių duomenų tvarkymas yra būtinas Jūsų reikalaujamų paslaugų atlikimui, kaip aprašyta 1) skyriaus  c) 
punkte, todėl atsisakius pateikti tokius duomenis Bendrovė turi teisę neteikti reikalaujamos paslaugos. 

 
Dėl sutikimo tvarkyti Genetinius duomenis Bendrovė informuoja, kad: 

 
• Jūs galite atšaukti savo sutikimą ir/arba pareikšti prieštaravimą dėl Genetinių duomenų tvarkymo dėl teisėtų 

priežasčių; tačiau manoma, kad dėl to Bendrovė negalės atlikti Tyrimo ir atitinkamai pateikti laboratorinių 
rezultatų ataskaitos; 

• Jūs turite teisę apriboti Genetinių duomenų siuntimą ir biologinių mėginių perdavimą; manoma, kad 
pasinaudojus šia teise, Bendrovė negalės atlikti būtinos paslaugos; 

• Nenumatyta papildoma informacija, kurią Bendrovė gauna po Tyrimo rezultatų, bus tvarkoma tik gavus 
Jūsų raštišką sutikimą. 

 
4. Asmens duomenų perdavimas 

 
Tiesioginė  prieiga prie Jūsų Genetinių duomenų bus suteikta Jums arba asmeniui, turinčiam Jūsų raštišką įgaliojimą, 
pritaikius visas priemones, kurių reikia norint išvengti neteisėtos prieigos. 

 
Prieiga prie Jūsų Genetinių duomenų gali būti suteikta Verslo Technologijų tarnybų Tvarkytojui, tinkamai 
Kontrolieriaus paskirtiems asmenims, taip pat išoriniams Tvarkytojams, kurių sąrašą galime pateikti pagal 
pareikalavimą. 

 
Genetiniai duomenys nebus platinami ir biologiniai mėginiai nebus prieinami trečiosioms šalims. 

 
Išskyrus pranešimus, vykdomus pagal įstatymų reikalavimus, jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami Italijoje 
ar kitose Europos Sąjungos šalyse šiems gavėjams: 

 
• Dukterinės įmonės, asocijuotos arba kontroliuojamos įmonės (bendrovių sąrašas yra prieinamas pagal 

pareikalavimą); 
• Kredito įstaigos; 
• Skolų išieškojimo bendrovės; 
• Kredito draudimo kompanijos; 
• Specialistai  ir konsultantai; 

 
Jūsų Asmens duomenys taip pat gali būti prieinami paskirtiems “Išoriniams tvarkytojams” (įskaitant įmones, 
užsiimančias Kontrolieriaus naudojamu komerciniu reklamavimu, tikslais, nurodytais 1) skyriaus b) punkte, 
“Vidiniams tvarkytojams” ir Kontrolieriaus paskirtiems “Asmenims, atsakingiems už duomenų tvarkymą”, pvz.  
verslo technologijų ir klientų aptarnavimo tarnybų darbuotojai. 

 
5. Tvarkymo terminas 

 
Jūsų asmens duomenys tvarkomi visą sutartinių santykių su Bendrove laikotarpį ir turi būti saugomi ne ilgesnį 
laikotarpį, nei reikalingas pasiekti  tikslams, nurodytiems 1 skyriaus a) ir b) punktuose. 
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Biologiniai mėginiai ir Genetiniai duomenys, tvarkomi Tyrimo atlikimo tikslais, saugomi griežtai tik tokį laikotarpį, 
kuris yra būtinas analizės atlikimui arba su Tyrimu susijusių tikslų, apibrėžtų 1 skyriaus c) punkte, pasiekimui.  

 
6. Duomenų subjekto teisės  
Kaip duomenų subjektas, Jūs galite naudotis savo teisėmis, apibrėžtomis Privatumo Kodekso 7 skyriuje, kurių 
pilnas tekstas pridedamas. 
Be to,  jeigu Jūs, kaip duomenų subjektas, prieštarautumėte Asmens duomenų tvarkymui tikslais, nustatytais 1 
skyriaus b), dėl pranešimų siuntimo rinkodaros ir reklamos tikslais naudojant automatizuotas ryšio priemones, mes 
informuojame, kad toks prieštaravimas bus taikomas ir tradicinėms ryšio priemonėms, su galimybe apriboti Jūsų 
prieštaravimo teisę pasirenkant vieną iš dviejų komunikacijos būdų (Automatizuotas arba tradicines ryšio 
priemones). 

 
7. Duomenų kontrolierius ir duomenų tvarkytojas 

 
Kontrolierius yra bendrovė BIOREP Srl, kurios buveinės adresas yra Via Olgettina, 60, 20132, Milanas, 
atstovaujama jos laikinojo (pro tempore)  teisinio atstovo, Tel. 02 58014369, Faks. 02 58010471, interneto 
svetainė: www.biorep.it; Tvarkytojas yra Verslo technologijų tarnybos vadovas, kurios  juridinis adresas yra 
aukščiau nurodytos bendrovės registruota  buveinė. 

 
Pareikalavus aukščiau nurodytam kontrolieriui, kurio registruotos buveinės adresas yra taip pat nurodytas aukščiau,  
pateikiamas atnaujintas sąrašas tvarkytojų, kuriems suteikiama prieiga prie jūsų duomenų ir jų pareigos bendrovėje. 

 
Kontrolierius  

BIOREP Srl 

 7 skyrius (Teisė naudotis Asmens duomenimis ir kitos teisės) 
 
1) Duomenų subjektas turi teisę gauti patvirtinimą, ar yra su juo/ja susijusių asmens duomenų, net jeigu jie dar 

neįrašyti, ir perduoti tokius duomenis suprantama forma. 
 
2) Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją: 

a) apie Asmens duomenų šaltinį; 
b) apie tvarkymo tikslus ir metodus; 
c) apie logines schemas, taikomas tvarkant duomenis, jeigu naudojamos elektroninės priemonės; 
d) apie 5 skyriuje, 2 paragrafe nurodyto kontrolieriaus, tvarkytojo ir paskirto atstovo identifikavimą; 
e) apie subjektus ar subjektų kategorijas, kam ar kuriems gali būti perduoti Asmens duomenys, ir kas ar kurie 

sužino tokius duomenis, kaip paskirti atstovai valstybės teritorijoje, tvarkytojas (ai) arba asmuo (enys), 
atsakingas (i)  už duomenų tvarkymą. 

 
3) Duomenų subjektas turi teisę gauti: 

a) atnaujintus, pakoreguotus arba, kai svarbu, integruotus  Duomenis; 
b)  neteisėtai tvarkomų Duomenų atšaukimą, transformavimą į anoniminę formą ar blokavimą, įskaitant 

duomenis, kurių saugojimas nebūtinas tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti ar vėliau tvarkomi; 
c) patvirtinimą, kad atliekant veiksmus,  nurodytus punktuose a) ir b), taip pat buvo pranešta apie jų turinį 

subjektams, kuriems Duomenys buvo perduoti arba platinami, nebent šis reikalavimas būtų neįmanomas arba jis 
susijęs su akivaizdžiai neproporcingomis pastangomis palyginti su teise, kuri turi būti apsaugota. 

 
4) Duomenų subjektas turi teisę pilnai arba iš dalies prieštarauti: 

a) Dėl teisėtų priežasčių, su juo arba ja susijusių Asmens duomenų tvarkymui, net jeigu jie siejami su tikslais, dėl 
kurių buvo renkami; 

b) su juo arba ja susijusių Asmens duomenų tvarkymui, jeigu tokie duomenys tvarkomi reklaminės medžiagos 
siuntimui arba tiesioginiams pardavimams, rinkos tyrimų vykdymui arba komerciniams pranešimams. 
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Sutikimas 
 
 

Aš, žemiau pasirašęs   
 

Gimęs      
 

savo vardu 
 

vykdant tėvų atsakomybę už nepilnametį asmenį   
 

kaip teisėtas pono/ponios                                                                                                                   atstovas 
 

kita 
 

Pareiškiu 
 

1. kad gavau privatumo pranešimą  dėl genetinių asmens duomenų tvarkymo ir: 
 

Aš sutinku Aš nesutinku  
 

Kad mano genetiniai duomenys būtų tvarkomi tikslais, nurodytais Privatumo pranešimo 1 skyriaus b) punkte.  
 

2. Aš noriu gauti informaciją  Aš nenoriu gauti informacijos  
 

apie apžiūros ar tyrimo rezultatus, įskaitant nenumatytą informaciją apie tam tikrą asmenį, jeigu ji suteikia 
akivaizdžią ir tiesioginę naudą  terapijos, prevencijos ir reprodukcinių pasirinkimų supratimo požiūriu. 

 
Be to, pagal Privatumo Kodekso 23 straipsnio nuostatas, dėl Asmens duomenų tvarkymo tikslais, nurodytais 
privatumo pranešimo 1 skyriaus, b) punkte; rinkodaros ir reklamos tikslais, įskaitant pačios Bendrovės ar 
specializuotų įmonių atliekamus rinkos  tyrimus, naudojant Automatizuotas ryšio priemones pagal Privatumo 
kodekso 130 skyriaus nuostatas (el. paštas, trumposios žinutės, telefaksas, telefono skambučiai be operatoriaus, 
kt.) 

 
  Sutinku      Nesutinku 


