MedBro, UAB privatumo pranešimas
2020 m. gruodžio 8 d.
I. Bendrosios nuostatos
Asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis
tvarkome (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugome kiekvieno
duomenų subjekto privatumą.
Šis privatumo pranešimas numato, kaip MedBro, UAB (toliau – MedBro arba Bendrovė) tvarko
duomenų subjektų asmens duomenis: jame pateikiama informacija, kokie asmens duomenys
tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi
duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl šių teisių įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų
tvarkymu susijusiais klausimais. Tęsdami naudojimąsi MedBro interneto svetaine, MedBro mobiliąja
programėle ir/ar MedBro socialinių tinklų paskyromis patvirtinate, kad sutinkate su šiame Privatumo
pranešime nurodytomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.
Tvarkydama asmens duomenis, MedBro laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių
asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
MedBro taiko visas protingas technines, administracines ir teisines priemones, siekdama užtikrinti,
kad MedBro surinkti duomenys apie svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi
nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pakeitimų. Bendrovės darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję
trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti vykdant savo pareigas gaunamos informacijos įskaitant ir
informaciją apie svetainės lankytojus.
Jaunesni negu 16 metų asmenys privalo gauti savo tėvų arba kitų teisėtų atstovų sutikimą prieš
pateikdami savo asmens duomenis MedBro interneto svetainėje ir/ar MedBro socialinių tinklų
paskyrose.
II. Kas valdo Jūsų asmens duomenis? MedBro (duomenų valdytojo) rekvizitai:
Bendrovės pavadinimas: MedBro, UAB
Juridinio asmens kodas: 305615566
Buveinės adresas: Klevų g. 10, Vilnius
Tel. +370 619 99994
El. paštas: info@medbro.lt
Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale.
Bendrovė yra atsakinga už Jūsų asmeninę informaciją (ir asmens duomenų apsaugos teisės aktų
požiūriu yra duomenų valdytojas), kurią Bendrovė renka iš Jūsų ar apie Jus.
Su MedBro duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. Nr. +370 619 99994 arba el. paštu
info@medbro.lt.
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III. Kokius duomenis apie Jus renkame? (MedBro tvarkomi asmens duomenys)
MedBro tvarko duomenis, priklausančius, žemiau nurodytoms pagrindinėms duomenų kategorijoms.
Duomenų kategorijos ir duomenys
Asmens identifikavimo
duomenys
Asmens kontaktiniai
duomenys
Informacija, susijusi su
MedBro paslaugų užsakymu ir
teikimu, sudaryta sutartimi,
įsigyta ir (ar) naudojama
įranga
Informacija, susijusi su
mokėjimais, apskaita,
įsiskolinimo valdymu bei skolų
išieškojimu

Duomenų subjekto sutikimai,
nesutikimai
Duomenų subjekto
komunikacija su MedBro

Vietos nustatymo duomenys

Asmens sveikatos duomenys

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data
Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas
Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, paslaugų
gavėjo identifikavimo numeris, užsakytos paslaugos ir su jų teikimu
susijusi informacija, paslaugų sutarties data, numeris bei kiti
duomenys, paslaugų įsigijimo bei ir (ar) teikimo pradžios data,
pabaigos data, trukmė, statusas
Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, paslaugų gavėjo
identifikavimo numeris, asmens kodas, telefono numeris, bankas,
banko sąskaitos duomenys, PVM mokėtojo kodas, informacija apie
užsakytas paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys
bei mokėjimų informacija (įskaitant suteiktas paslaugas, sąskaitos
datą, numerį, mokėtiną / sumokėtą sumą, pasirinktą sąskaitos
pateikimo būdą, pasirinktą mokėjimo būdą, mokėjimų datą,
mokėjimų statusą (apmokėta / neapmokėta), informacija, susijusi su
įsiskolinimu (įskaitant skolos atsiradimo datą, skolos sumą, skolos
tipą) ir pan.
Informacija apie MedBro pateiktus Jūsų sutikimus, jų atšaukimą,
nesutikimų pateikimą
Telefoninių pokalbių įrašai: skambučio data, laikas, trukmė, telefono
numeris, telefoninio pokalbio įrašas ir duomenys pateikti telefoninio
pokalbio metu, kurie gali būti užfiksuoti kai duomenų subjektas
skambina į MedBro (į MedBro klientų aptarnavimo centrą ar kitais
MedBro telefono numeriais) ar atsiliepia į Bendrovės darbuotojų
skambučius. Susirašinėjimas su duomenų subjektu internetu
naudojantis pokalbio (angl. Chat) funkcija: susirašinėjimo data,
laikas, susirašinėjimo turinys ir pan. Susirašinėjimas su duomenų
subjektu el. paštu: el. laiškai, jų data bei turinys
Vietos nustatymo duomenys nurodo asmens ir (ar) ryšiui naudojamo
įrenginio geografinę buvimo vietą tam tikru laiko momentu. Vietos
nustatymo duomenys, gali būti tvarkomi tik tokia apimtimi, kokia
būtina MedBro paslaugų teikimui
Duomenys, susiję su duomenų subjekto apsilankymų pas sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančius asmenis istorija. Gaunami asmens
duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo metai,
duomenys apie sveikatos priežiūros paslaugas suteikusią įstaigą ir
sveikatos priežiūros specialistą, informacija apie sveikatą
(diagnozuoti sveikatos sutrikimai, paskirtas gydymas ar profilaktika,
paskirti vaistai, gydymo eiga ir rezultatai), gyvenamosios vietos
adresas, kontaktinis telefonas ir elektroninio pašto adresas
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Kita informacija apie asmenį

Amžius, lytis, asmens nurodyta komunikacijos kalba, priklausymas
socialiai remtinų asmenų grupei ar pensininko kategorijai ir pan.

IV. Kokiais būdais renkame informaciją apie Jus?
1. Informacija mums pateikiate Jūs patys
Susikurdami savo paskyrą MedBro interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje ir/ar
naudodamiesi MedBro paslaugomis, pateikiate registracijai reikalingus duomenis: vardą, pavardę,
telefoną, gimimo datą (arba asmens kodą), darbovietės pavadinimą elektroninio pašto adresą,
informaciją apie sveikatą.
Jeigu pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad Jūs esate tinkamai gavę iš to
asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo.
2. Automatizuotai renkama informacija
MedBro automatizuotai renka, saugo ir gali naudoti informaciją apie Jūsų apsilankymus MedBro
interneto svetainėje bei naudojimąsi MedBro interneto svetaine slapukų ir panašių technologijų
pagalba (įskaitant Jūsų IP adresą, Jūsų buvimo (geografinę) vietą, Jūsų naudojamos naršyklės tipą, iš
kur buvote nukreiptas į MedBro svetainę, Jūsų lankymosi MedBro svetainėje trukmę ir puslapių
žiūrėjimų skaičių). Jūsų asmens duomenys automatiškai gali būti išsaugomi ir vykstant vaizdo
konsultacijai nuotoliniu būdu per MedBro svetainę.
3. “Slapukų” (angl. cookies) pagalba renkama informacija
Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis MedBro svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) –
nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra
saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia
mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums pritaikytus pasiūlymus bei daugiau
sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek
Jūsų aptarnavimą, tiek MedBro teikiamas paslaugas.
MedBro svetainėje naudojami slapukai:
- Būtini slapukai, kurie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą, todėl būtinųjų slapukų
naudojimo duomenų subjektas valdyti negali. Jie naudojami įgyvendinant teisėtą MedBro
interesą užtikrinti svetainės veikimą.
- Nebūtini slapukai. MedBro taip pat naudoja slapukus, kurie yra skirti rinkti duomenis apie
MedBro interneto svetaine besinaudojančius asmenis, jų naršymo įpročius, įgūdžius ir patiekti
jiems pritaikytą turinį (nebūtini slapukai).
Nebūtinus slapukus MedBro naudoja tik su duomenų subjekto sutikimu. Prieš pradedant naršyti
Jums pateikiamas iššokantis langas su galimybe valdyti nebūtinus slapukus. Turite teisę nesutikti
su visų ar dalies nebūtinųjų slapukų naudojimu. Sutikę su nebūtinų slapukų naudojimu MedBro
svetainėje, vėliau bet kuriuo metu galėsite juos koreguoti MedBro svetainėje.
- Trečiųjų šalių nebūtinieji slapukai. MedBro taip pat naudoja trečiųjų šalių nebūtinuosius
slapukus, kaip antai Google Analytics slapukus, skirtus naudojimuisi šia interneto svetaine
analizuoti. Dėl to surinktą statistinę informaciją tvarkys Google Inc., kurios privatumo politika
prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html.
Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti
savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti visus ar dalį
nebūtinųjų slapukų. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo
internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie
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svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba
www.google.com/privacy_ads.html.
Informaciją, surinktą naudojant slapukus, MedBro paprastai naudoja šiais tikslais:
- Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto
svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina, kad vartotojas galėtų jomis naudotis
sklandžiau (pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nebereikia kiekvieną kartą jungiantis
įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų).
- MedBro paslaugų plėtrai. Išanalizavę slapukų pagalba gautus duomenis galime gerinti mūsų
interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą.
- MedBro interneto svetainės naudojimo analizei.
- Tiksliniam rinkodaros orientavimui.
4. Iš trečiųjų šalių gaunama informacija apie Jus.
Informaciją apie Jus MedBro gali gauti ir iš trečiųjų šalių:
- iš socialinių tinklų ir kitų paslaugų teikėjų (jei prisijungdami ar sukurdami paskyrą MedBro
svetainėje ar mobiliojoje programėlėje naudojate savo turimas paskyras socialiniuose tinkluose ir
pan.) Gaunami asmens duomenys gali būti Jūsų vardas, pavardė, kontaktinis telefonas,
elektroninio pašto adresas, socialinio tinklo naudotojo vardas (pvz. Facebook ID).
- Informacija, gauta naudojantis MedBro paslaugomis Jūsų pasirinktų sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių asmenų (gydytojų ar gydymo įstaigų), susijusi su Jūsų apsilankymų pas
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius asmenis istorija. Gaunami asmens duomenys: vardas,
pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo metai, informacija apie sveikatą, gyvenamosios vietos
adresas, kontaktinis telefonas ir elektroninio pašto adresas.
V. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis ?
1. Asmens duomenų tvarkymas vykdant teisės aktų reikalavimus
MedBro, vykdydama teisės aktų reikalavimus, tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais
tikslais:
- apskaitos tvarkymas;
- pranešimų, ataskaitų teikimas įgaliotoms valstybės ir/ar savivaldos institucijoms;
- privalomas asmens identifikavimas;
- privalomas paslaugų kokybės užtikrinimas;
- privalomas duomenų tvarkymas siekiant užtikrinti, kad jie būtų prieinami teisėsaugos
institucijoms, skubios pagalbos paslaugų teikimui;
- pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimus;
- teismų procesinių sprendimų vykdymas.
2. Asmens duomenų tvarkymas siekiant sudaryti ir (ar vykdyti) su duomenų subjektu sudarytą sutartį
MedBro, siekdama sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, tvarko Jūsų asmens duomenis
žemiau nurodytais tikslais:
- duomenų subjekto inicijuoti ikisutartiniai santykiai, pasiūlymo rengimas ir teikimas;
- automatizuotas sprendimų priėmimas, kai būtina sudaryti ir (ar) vykdyti sutartį;
- užsakymų valdymas;
- klientų administravimas;
- paslaugų teikimas;
- paslaugų kokybės užtikrinimas;
- incidentų valdymas;
- sąskaitų išrašymas ir mokėjimai;
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sukčiavimo prevencija.

3. Asmens duomenų tvarkymas teisėto intereso pagrindu
MedBro siekia užtikrinti sklandų paslaugų teikimą bei kokybišką klientų aptarnavimą, todėl turi
teisėtą interesą tvarkyti klientų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:
- patvirtinimo siuntimas el. paštu ir trumpąja SMS informacine žinute apie atliktą registraciją
apsilankymui sveikatos priežiūros įstaigoje;
- Priminimo apie artėjantį apsilankymo sveikatos priežiūros įstaigoje laiką siuntimas el. paštu ir
trumpąja SMS žinute;
- rinkodara, tiesioginė rinkodara;
- statistika ir analitika;
- asmens, kuriam teikiama paslauga, identifikavimas;
- personalizuotos paslaugos;
- sukčiavimo ir nesąžiningo elgesio prevencija;
- santykio su klientais palaikymas;
- klientų aptarnavimo gerinimas;
- paslaugų kokybės gerinimas.
4. Asmens duomenų tvarkymas asmens duomenų subjekto sutikimo pagrindu
Asmens duomenys Jūsų sutikimu tvarkomi šiais tikslais:
- Sveikatos duomenys tvarkomi išankstinės registracijos pas sveikatos priežiūros specialistą tikslais
(vizitui arba nuotolinei asmens sveikatos priežiūros paslaugų konsultacijai). Teisinis sveikatos
duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas. Turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu
šiuo tikslu ir savarankiškai užsiregistruoti vizitui pas sveikatos priežiūros specialistą atitinkamos
sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta tvarka (telefonu ar sveikatos priežiūros įstaigos
registratūroje ar kitais būdais). Savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, susijusius su
sveikata, galite bet kada atšaukti informuodami MedBro apie tai šio Privatumo pranešimo II
skyriuje “Kas tvarko Jūsų asmens duomenis? MedBro (duomenų valdytojo) rekvizitai” nurodytu
elektroninio pašto adresu.
- Jūsų paliktų atsiliepimų apie sveikatos priežiūros įstaigą ir/ar sveikatos priežiūros specialistą ir jo
įvertinimą bei kitų komentarų talpinimas ir administravimas. Atsiliepimai saugomi iki MedBro
svetainės uždarymo.
- Tiesioginė rinkodara. Turite teisę nesutikti, o sutikę turite teisę vėliau bet kuriuo metu savo
duotą sutikimą atšaukti informuodami MedBro šio Privatumo pranešimo II skyriuje “Kas tvarko
Jūsų asmens duomenis? MedBro (duomenų valdytojo) rekvizitai” nurodytu elektroninio pašto
adresu. Duomenys bus saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.
VI. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis ?
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti žemiau nurodytiems subjektams:
- Sveikatos priežiūros įstaigai ar sveikatos priežiūros specialistui, veikiantiems Lietuvoje, pas
kurią/kurį Jūs registruojatės apsilankymui;
- Atitinkamų paslaugų teikimui reikalingus duomenis Jūsų asmens duomenis galime perduoti
kitiems paslaugų teikėjams (subrangovams), pvz. SMS trumpųjų informacinių žinučių siuntimo
paslaugų teikėjams, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, serverių ir jų techninės
priežiūros paslaugų teikėjams, IT paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams. MedBro
paslaugų teikėjai yra Jūsų asmens duomenų tvarkytojai ir taip pat yra įpareigoti laikytis asmens
duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti
asmens duomenis tik pagal MedBro nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant
tinkamai vykdyti su MedBro sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami
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duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie būtų
įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų
asmens duomenų paslaptį;
Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. MedBro turi teisę teikti
duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (pvz., kredito
biuras UAB „Creditinfo Lietuva”, įmonės kodas 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, Vilnius),
laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų
(skolininkų) duomenis. Bendrovės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, tvarko
ir teikia tretiesiems asmenims duomenis, siekdamos įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą.
Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų
subjektui pateikus priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės
aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus;
Teisines, audito ir kitas profesines paslaugas Bendrovei teikiantiems paslaugų teikėjams;
antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.;
Teisėsaugos institucijoms (kriminalinės žvalgybos institucijoms, ikiteisminio tyrimo institucijoms,
prokurorui, teismui ar teisėjui) nusikalstamoms veikloms užkardyti, tirti, nustatyti, skubiosios
pagalbos tarnyboms, skubiosios pagalbos paslaugų teikimui ir kt., kai duomenis perduoti
įpareigoja teisės aktai;
Kitoms valstybės ar savivaldos institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai;
Kitais atvejais – esant Jūsų sutikimui ar prašymui.

Duomenų gavėjai gali būti įsteigti už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (ES) ar Europos
ekonominės erdvės (EEE) ribų. MedBro, perduodama asmens duomenis tokiems gavėjams, imsis visų
reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekiant užtikrinti, kad duomenų subjektų asmens
duomenys ir teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugomi.
Priklausomai nuo aplinkybių, MedBro, teikdama duomenis už ES, EEE ribų, gali remtis Europos
Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (jei remiantis Europos Komisijos sprendimu konkrečioje
valstybėje, kurioje duomenų gavėjas yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą, užtikrinamas tinkamas
duomenų apsaugos lygis). Taip pat gali būti naudojami alternatyvūs duomenų perdavimo
mechanizmai, pvz., nustatytos atitinkamos apsaugos priemonės, užtikrinančios tinkamą asmens
duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus – pasirašomos
standartinės asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos sutarties sąlygos.
Tikslesnę informaciją apie konkrečiu atveju taikomą duomenų perdavimo už ES, EEE ribų
mechanizmą galima gauti kreipiantis į MedBro šio Privatumo pranešimo II skyriuje “Kas tvarko Jūsų
asmens duomenis? MedBro (duomenų valdytojo) rekvizitai” nurodytu elektroninio pašto adresu.
VII. Kaip saugome Jūsų asmens duomenis (asmens duomenų apsaugos priemonės) ?
MedBro įgyvendina protingas teisines, organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias
priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. MedBro įgyvendintos
saugumo priemonės, greta kitų sričių, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir
viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
VIII. Kiek laiko tvarkome Jūsų asmens duomenis (asmens duomenų tvarkymo terminai) ?
MedBro tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. MedBro
užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga
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informacija, bei kad asmens duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat
atnaujinta ir teisinga.
IX. Kokias teises turite Jūs (duomenų subjektas)?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytas teises,
kurių apimtis ir taikymas priklauso nuo įvairių aplinkybių.
Jūs turite teisę:
- kreiptis į MedBro prašydami suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
- jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su MedBro tvarkomais Jūsų
asmens duomenimis;
- kreiptis į MedBro prašydami ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei susipažinę su MedBro
tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar
netikslūs;
- kreiptis į MedBro prašydami ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei susipažinę su MedBro tvarkomais
Jūsų asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba
nesąžiningai ir pan.;
- kreiptis į MedBro prašydami apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus
saugojimą (kol tikrinamas Jūsų asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), jei Jūs pareiškėte
nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar MedBro turi teisę tvarkyti
Jūsų asmens duomenis kitais pagrindais (pvz. teisėto intereso ar teisės aktų vykdymo
pagrindais);
- kreiptis į MedBro su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę prašyti Jūsų
asmens duomenis, kuriuos pateikėte MedBro ir kurie yra tvarkomi automatizuotomis
priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu
ir kompiuterio skaitomu formatu;
- kreiptis į MedBro ir pareikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai asmens
duomenų tvarkymas yra MedBro vykdomas teisėto intereso pagrindu;
- kreiptis į MedBro ir atšaukti Jūsų anksčiau duotus sutikimus tvarkytis Jūsų asmens duomenis.
- reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant
profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu
būdu Jums daro reikšmingą poveikį.
X. Kur galite kreiptis Jūsų asmens duomenų apsaugos klausimais ar įgyvendinami Jūsų teises,
susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu?
Dėl šio Privatumo pranešimo IX skyriuje nurodytų Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo
galite kreiptis į MedBro Jums patogiu būdu ir patvirtinti savo tapatybę, kad duomenis pateiktume
būtent Jums:
- el. paštu info@medbro.lt (prašymą prašome pasirašyti kvalifikuotu e. parašu);
- paštu adresu Klevų g. 10, Vilnius (prašyme prašome nurodyti duomenis: vardas, pavardė, asmens
kodas, paslaugų teikimo adresas, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, e. paštas ir pateikti
asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją).
Nustačius Jūsų tapatybę, Jūsų prašymas bus nedelsiant užregistruotas ir sprendžiamas. Informacija
apie veiksmus, kurių ėmėmės gavę Jūsų prašymą, Jums bus pateikta ne vėliau kaip per vieną mėnesį
nuo Jūsų prašymo gavimo.
Jei manote, kad MedBro veiksmais ir (ar) neveikimu galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo
arba teisės aktų reikalavimų, prašome nedvejojant kreiptis į MedBro šio Privatumo pranešimo II
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skyriuje “Kas tvarko Jūsų asmens duomenis? MedBro (duomenų valdytojo) rekvizitai” nurodytais
kontaktais. Būtinai atsakysime į Jūsų klausimus bei prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo.
Jei nepavyktų rasti visoms suinteresuotoms šalims priimtino sprendimo, turite teisę kreiptis į
Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsako už asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę
XI. MedBro interneto svetainėje esančios nuorodos į trečiųjų šalių paslaugas ir/ar trečiųjų šalių
interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras
MedBro interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines,
produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“
papildinius) kurių MedBro nekontroliuoja. MedBro neatsako už tokių trečiųjų šalių renkamos
informacijos saugą, privatumą bei jos rinkimo ir tvarkymo teisėtumą. Trečiųjų šalių paslaugoms ar
taikomosioms programoms, pateikiamoms MedBro interneto svetainėje, taikoma atitinkamos
trečiosios šalies privatumo pranešimas. Raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikomos
privatumo apsaugos nuostatomis.
XII. Jūsų pareigos ir atsakomybė
Jūs atsakote už savo paskyros MedBro interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje slaptažodžio
ir vartotojo duomenų slaptumą. Saugumo tikslais savo prisijungimo slaptažodį privalote pakeisti ne
rečiau kaip kas 6 mėnesius.
Su Jūsų paskyros MedBro interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje slaptažodžiu ir kitais
prisijungimo duomenimis prie Jūsų paskyros turite teisę jungtis tik Jūs. Jūsų paskyros MedBro
interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje slaptažodis ar kiti prisijungimo duomenys negali
būti atskleidžiami tretiesiems asmenims.
Jei trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamas Jūsų prisijungimo duomenis, naudojasi MedBro
teikiamomis paslaugomis, Jūs atsakote už visus veiksmus (duomenų perdavimą, pakeitimą,
ištrynimą, pateiktus komentarus ar kt.), kurie MedBro interneto svetainėje ar mobiliojoje
programėlėje buvo atlikti prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis, kaip už Jūsų atliktus
veiksmus.
Jei praradote prisijungimo duomenis ar manote, kad tretieji asmenys galėjo juos sužinoti, privalote
apie tai nedelsdami informuoti MedBro telefonu, ar elektroniniu paštu.
Jūs taip pat atsakote už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu
pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami apie tai informuoti MedBro, pakeisdami
atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje,
informuodami apie tai MedBro elektroniniu paštu.
MedBro neatsako už žalą, atsiradusią dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens
duomenis, neinformavote MedBro jiems pasikeitus, ar pažeidėte kitus šiame skyriuje nurodytus
reikalavimus.
XIII. Privatumo pranešimo pakeitimai
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Plečiantis MedBro veiklai bei atsirandant naujoms paslaugoms, keičiantis teisės aktų reikalavimams
ar jų teikimo praktikai, taip pat kitais atvejais, kai tai tampa būtina, MedBro gali atnaujinti šį
Privatumo pranešimą.
Rekomenduojame periodiškai apsilankyti MedBro interneto svetainėje, kurioje visada rasite
naujausią šio Privatumo pranešimo versiją.
XIV. Informavimas apie esminius Privatumo pranešimo pakeitimus
Jei, atliekant šio Privatumo pranešimo atnaujinimus, bus padaryti esminiai jo pakeitimai, apie tokius
pakeitimus Jus informuosime paskelbdami pranešimą MedBro interneto svetainėse ir/ar socialinių
tinklų paskyrose. Atsižvelgdami į atliktų pakeitimų svarbą, taip pat galime nuspręsti Jus apie šiuos
pakeitimus informuoti ir kitomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu.
Prisijungdami prie MedBro interneto svetainės ar naudodamiesi MedBro mobiliąja programėle, kitais
būdais MedBro teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po MedBro pranešimo apie Privatumo pranešimo
pasikeitimus paskelbimo, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su atnaujintame Privatumo pranešime
nurodytomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.
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