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TINKLALAPIO WWW.KALVARIJOSPSPC.LT PRIVATUMO POLITIKA

www.kalvarijospspc.lt tinklalapio naudojimo taisykl6s ir privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Tinklalapio www.kalvarijospspc.lt (toliau Tinklalapis) naudojimo taisykles ir
privatumo politika (toliau - Taisykles) nustato naudojimosi Tinklalapiu sqlygas ir tvarkq bei
pagrindinius asmens duomenq rinkimo. tvarkymo ir saugojimo principus. kuriais remdamasis
Tinklalapio valdltojas - V5f Kalvarijos pirmines sveikatos prieZiuros centras. juridinio asnens
kodas 165802771, buveines adresas Vytauto g. 9. Kalvarijos m.. Kalvarijos sav.. LT-69216 (toliau

{staiga), tvarko Tinklalapio Iankytojq (toliau - Varlotojas) asmens duomenis.
2. leidami iTinklalapi, Varlotojai patvifiina, kad bes4lygiSkai sutinka su Siomis Taisyklemis

ir lsipareigoja.iq laikytis. Taisykles taikomos tiek naudojantis Tinklalapiu Vatotojui prisijungus,
tiek ir Vanotojams neatlikusius prisijungimo proceduros. Prisijungdami prie Tinklalapio irlar jo
naudodamiesi, Vartotojai patvirtina, kad yra tinkamai susipaZing su Taisyklemis bei sutinka, kad
lstaiga tvarkys Vartotojq pateiktq infonnacijq (iskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga
Tinklalapiui valdyti ir funkcionavimui uZtikrinti bei Tinklalapio paslaugoms reikti.

3. Tinklalapio paslaugos - tai su klientr; informavimu ir kliento informacijos pateikimu
susijusios paslaugos (toliau - Tinklalapio paslaugos). kurios apirna:

3.1. informacijos apie Tiekejo paslaugas. kliento moketinas sumas teikimq;
3.2. klausimq ar kitos inlormacijos pateikini4 irlar paslaugq uZsakym4 elektroniniu bldu.
3.3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Tinklalapiu.
4. {staiga turi teisg vienaSali5kai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Tinklalapvie.

Taisykliq pakeitimai isigalioja nuo jq paskelbimo Tinklalapf e dienos. Jei po Taisykliq pakeitimo ar
papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Tinklalapio paslaugomis, lail<oma, kad Varlotojas sutinka
su nauja Taisykliq redakcij a.

Vartotojq prisijungimas ir asmens duomenq apsauga

5. Naudotis arba trireti galimybg visapusiSkai naudotis Tinklalapiu. galima tik Tinklalapyje
suvedus tinkamus prisijungimo duomenis. Prisijungimas atliekamas paspaudus Tinklalapio cleSineje
puseje esandi4 aktyviqi4 nuorod4 ,,Prisijungti". prieS tai uZpildZius vartotojo vard4 ir slaplaZod!.
Vafiotojas, prisijungdamas prie Tinklalapio, patvifiina. kad:

5.1. Vafiotojas idemiai ir atidZiai perskaite Sias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia
sutinka bei isipareigoja naudotis Tinklalapio Taisyklese nustatyta tvarka ir s4lygomis;

5.2. Varlotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslus ir iSsamlts. Vartotojas, keisdamas ar
pildydamas duomenis apie save. privalo pateikti tik teisinglls duomenis. Bet kokie nuostoliai.
atsiladE del klaidingq duomenq pateikimo, tenka Val.toto.iuil

5.3. pasikeitus Vartoto.io duonenims ar kitai susijusiai informacijai. Vartotojas isipareigoja
r.redelsiant, bet ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, pakeisti (papildyti) savo duomenis
Tinklalapy'je;

5.4. Vaftotojas sr"rtinka, kad Jstaiga tvarkl,tq bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens
duomenis ir/ar kitokiq inlolmacij4 ir naudotq siq Taisykliq vykdymo tikslais, lstaigos paslaugoms
teikti" tiesiogines rinkodaros (eigu yra gautas Vartoto.io sutikimas) ir kitais tikslais.

6. Vartotojui drar:dZiarna savintis kitq asr.r.renq tapatybg. nurodant svetirn4 vard4, pavardg i ar
kitus duomenis. Nepaisandiam minetrq reikalavimq Vartotojui Istaiga turi teisg, nedelsiant ir i5
anksto neprane5us, uZdrausti naudotis Tinklalapiu. Esant pagristiems [tarimams, kad tokiais savo



veiksmais Vartotojas padare ar galejo padaryti Zalq fstaigai irlar tretiesiems asmenims irlar vieSajam
interesui. Istaiga turi teisg perduoti visus turimus duomenis apie toki Vartotoi4 valstybinems
instituci.joms.

7. Vartotojas besElygiSkai isipareigo.ja uZtikrinti pateiktr4 duomenq slaptun.r4 ir privalo deti
n-raksimalias pastangas. kad apsaugotr4 prisijungimo prie Tinklalapio slaptaZodi nuo trediqjq asrnenq
susiZinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) brldais neatskleisti lo tretiesiems asr-nenims bei
uZtikrinti, kadjokie tretieji asmenys negaletq pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Tinklalapiu ar
prisijungiant prie jo.

8. Tinklalapyje Var-totojo pateikti asmens duomenys yra lstaigos tvarkomi laikantis Siq
Taisykliq. Lietuvos Respublikos astnens duor.nenq teisines apsaugos !statymo nustatyrq reikalavimq
bei kitq Lietuvos Respublikos teises aktq. reglamentLrojandirl asmens duomenq tvarkym4 bei
apsaugq.

9. Elektroninir"l tbrmq pildymo bhdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavarde,
elektroninio pa5to adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami Siais tikslais:

9.1 . Tinklalapio ir Istaigos paslaugq teikimo tikslais.
10. Vartotojas, kreipdamasis i lstaigq ra5tu el. Pa5tu info@kalvarijospspc.lt, arba atvykgs j

klientq aptarnavimo celltr4. pateikdamas {staigai asmens tapatybg patvirtinanti dokumentq, tuli
teisg:

10.1 .kreiptis I lstaig4 su praSymu suteikti inlbrmacij4 apie {staigos tvarkomus Vartotojo
asmens duomenis:

10.2. kreiptis ilstaigq su praiymu iStaisyti Vartotojo asmens duomenis irlar sustabdyti tokiq
asmens duomenq tvarkyno veiksmus. i5skyrus saugojim4 - tuo atveju, kai susipaZinus su asmens
duomenimis, Vartotojas nr:stato, kad duomenys yra neteisingi, neiSsamus ar netiksl[rs;

10.3. kreiptis I lstaig4 su praSymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokiq asmens
duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrr"rs saugojirn4 tuo atveju. kai susipaZinus su savo asmens
duomelrimis, Vartotojas nustato, kad asmens duor.nenys vla tvarkomi neleisetai arba nes42iningai;

10.4. nesutikti, kad brltq tvarkomi Vartotojo asmens duomenys, kai Sie duomenys tvarkomi ar
ketinami tvarkyti tiesiogines rinkodaros tikslais.

11. Asmens duornenys turi buti tiksl[rs. tinkami ir tik tokios apimties, kuri butina jiems rinkti
ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenq tvarkymui. asmens duomenys nuolat atnaujinami.

12. lstaiga lsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenq kitiems tretiesiems asmenims,
i5skyrus {staigos parlnetius, teikiandius su fstaigos teikiar.r.romis paslaugon-ris susijusias paslaugas.
Visais kitais atvejais Vartotojo asmerls duomenys tretiesiems asmenims gali bLrti atskleidZiami tik
Lietuvos Respublikos teises aktrl numatyta tvarka.

fstaigos ir Vartotojo teis6s bei pareigos

13. {staiga pasilieka teisg bet kada. neprane5usi Vanotojui, keisti Tinklalapyje nurodytas
{staigos teikiamas Paslaugas ar atskiras jq s4lygas.

14. |staiga. siekdan-ra apginti asmenq teises ir teisetus interesus ir'/ar vykdydama teises aktq
reikalavimus, ir/ar Varlotojui nesilaikant Siq Taisykliq nr-lostatq. turi teisg be iSankstinio praneSimo
ar Vailotojo sutikimo panaikinti Vaftotojo registracijq Tinklalapyje.

15. {staiga tr-rri teisE bet kada, be iSankstinio ispejimo, sustabdyi ar visi5kai nutraukti
Tinklalapio veikl4.

15. Naudodamasis Tinklalapiu irlar {staigos teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:
I 5.1 . grieZtai laikytis Siq Taisykliq nustar).tos tvarkos ir reikalavimq;
15.2. nepaZeisti fstaigos ir trediqjrl asmenq teisiq ir teisetq interesq:
15.3. neteikti melagingq ir/ar klaidinandiq duomentl apie save ar kitos neteisingos

informacijos;
15.4. naudotis tik saugiomis elektroniniq rySiq ir duomenq perdavimo priemonemis ir

irenginiais;
15.5. neplatinti kompiuteriniq virusq irlar imtis kitq priernoniq. kurios galetL] sutrikdyti

Tinklalapyje darb4, pakenkti ar sunaikinti informacij4 bei sukelti kitokiE ZalE Tinklalapiui, ar
Istaigo> teikiamu paslaugtl procesu i:



15.6. nesiimti jokiq tydiniq veiksmq. kurie sutrikdytq Tinktalapio veikl4 ir Tinklalapio ar
{staigos paslaugq teikim4 Varlotojui ar tretiesiems asmenims;

15.7. paisyti ir nepaZeisti nusistovejusir"l ir visuomenes pripaZintq elgesio ir morales normq,
trediqjq asmenq teisiq ir teisetq interesq bei teises aktq reikalavimq;

15.8. nedelsiant informuoti fstaig4, .leigu jam tapo Zinoma, kad jo prisijungimo pr.ie
Tinklalapio duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.

16. Vatotojui paZeidr.rs bet kuriq iS Siq Taisykliq rluostatlp lstaiga igyja teisg bet kuriuo metu
visi5kai ar i5 dalies apriboti Vartotojo galinrybes bet kokiu b0du r.raudotis Tinklalapiu.

Intelektinds nuosavybds apsauga ir nuorodos i kitus tinklalapiu

17. Visos teises i Tinklalapi ir jame esandius klrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos
istatymq ir kitq teises aktq. GrieZtai draudZiama kopijuoti tekstus, nuotraukas. Iogotipus. banerius ir
visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti .iuos komerciniais ar kitais lstaigos ar trediqjr"l
asmenq teises ir teisetus ilrteresus paZeid2iandiais tikslais.

18. Visi prekiq Zenklai, kurie pateikiami Tinklalapyje, yra {staigos nuosavybe, arba {staiga
juos naudoja teisetai" sutardiq. sudarytq su jq savininkais, pagrindu.

19. Siame Tinklalaprje gali br.rti pateikta nuorodq i kitus tinklalapius, kurie leis Varlotojui
i5eiti iS Sio Tinklalapio, siekiant gauti trediqjq Saliq inlormacij4. arba trediqjq Salir4 informacija gali
bDti pateik ta Sianre Tinklalaplje.

20. {staiga negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokiq tinklalapitl turinio. todel neplisiima
.jokios atsakomybes del .juose pateikto tulinio teisir.rgurno.

21. Vartotojas turi atkreipti demesi, kad kituose Tinklalapinose, I kurias yra nukreipiama iS

5io Tinklalapio, gali galioti kitokios nei Tinklalapyje galiojandios Tinklalapio naudojimo taisykles,
privatut.t.to politika, konfidencialumo nuostatos. asmens duomenq tvarkymo ir kitos nuostatos.

Paslaugq uZsakymas Tinklalapyje

22. Naudodamiesi Tinklalapiu. Vartotojai gali uZsakyti fstaigos irlar trediqjq Saliq paslaugas
arba pateikti uZklar"rsas del tokiq paslaugq uZsakymo.

23. Vaftotojas, uZsakydamas lstaigos irlar trediqjq Saliq paslaugas arba pateikdamas uZklaus4
del tokiq paslaugq uZsakymo. Zino ir sutinka, jog informacija ir duomenys. kuriuos jis nurodys
pildydamas uZklaus4, bus perduoti tokitl paslaugq teikejui.

24. Vartotojas, uZsakydamas lstaigos i/ar trediqjq Satiq paslaugas arba teikdamas uZklaus4
del tokiq paslaugq uZsakymo (nurodl,damas savo duomenis irlar kontakting informacija), prisiinra
visq atsakomybg ir rizikq del duomenq. kurir:os jis perduoda trediosior.r.rs Salims. naudojimo.

Slapukai

25. Jstaiga. siekdanra padaryti Vartotoio naudojim4si Tinklalapiu greitesniu ir patogesniu,
naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai - tai nedidelis failas, siundiamas ir idiegiamas i
Varlotojo kompiuteri. idiegtq informacij4 lstaiga naudoia Vartoto.iui atpaZinti bei Tinklalapio
lankomumo statistikai stebeti.

26. Vartotojas turi galimybg savo r.rarsykleje perZi[reti, koki4 inlomacijE (slapukus) f staiga

idiegia. ir dall ar visus idiegtus slapukus iStrinti. Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas sutinka, kad
jo kompiuteryje (frenginyje) bltq ira5omi Istaigos numatyti slapukai. Si sutikim4 Vartotojas gali bet
kada at5aukti. pakeisdamas savo intemeto narSykles nustatymus. tadiau tokiu atveju tam tikros
Tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Baigiamosios nuostatos

27. Taisyklems yra taikoma Lietuvos Respublikos teise. Visi tarp Tinklalapio ir Varlotoj o kilE
nesutarimai yra sprendZiar.r.ri derybq keliu. Salims neiSsprendus gindo derybq budu toks gindas
galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos istatymll nustatyta tvarka teismLlose.



28. Visos teises j Tinklalapyje ir jame esandius klrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos
istatynais ir kitais teises aktais. Joks Tinklalapyje esantis turinys ir kitokia tekstine, grafine ar
kitokio pobldZio infbrmacija negali blti atgaminama, padaroma vieSai prieinan.ra arba platinama be
iSankstinio raStiSko Istaigos sutikimo.

29. Visais klausimais del Tinklalapyje teikiamq savitarnos paslaugq ir lstaigos vykdomq
asmens duomenq tvarkymo veiksmq praSome kreiptis ra5tu el. paStu info@kalvarij ospspc.lt arba
atvykus i klientq aptarnavirno centr4, pateikiant lstaigai asmens tapatybE patvirtir.rar.rti dokun-rent4.


