INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
MIRTIES ATVEJŲ IR JŲ PRIEŽASČIŲ VALSTYBĖS REGISTRE
Parengta pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 str.
Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro (toliau – Registras) valdytojas ir tvarkytojas
įsipareigoję saugoti asmens duomenų privatumą ir prisiima atsakomybę už informacijos saugumą.
Registro duomenų valdytojas – 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.
Registro valdytojo paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galite kreiptis el. p.
duomenu.apsauga@sam.lt, tel. +370 5 266 1499.
Registro tvarkytojo paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galite kreiptis el. p.
duomenuapsauga@hi.lt, tel. +370 5 206 0122.
Asmens duomenų tvarkymo Registre teisinis pagrindas – Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių
būklių įstatymo 151 str. ir Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų
priežasčių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“. Asmens duomenų pateikimas Registrui yra
privalomas ir numatytas šiuose teisės aktuose.
Asmens duomenų tvarkymo Registre tikslas – užtikrinti duomenų apie Registro objektą išsamumą ir
teisingumą. Registras asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims. Organizacinėmis bei
techninėmis saugumą užtikrinančiomis priemonėmis jie apsaugoti nuo bet kokio neteisėto
atskleidimo ar tvarkymo.
Registro duomenų bazėje tvarkomi šių duomenų subjektų grupių duomenys:
1. Motinos, pagimdžiusios negyvagimį arba naujagimį, kuris mirė pirmą gyvenimo savaitę;
2. Dokumentą (medicininį mirties liudijimą) užpildęs naudotojas.
Registre tvarkomų duomenų sąrašas nurodytas Registro nuostatų 12.1.33. ir 12.2.2.17.
papunkčiuose. Asmens duomenys apie dokumentą (medicininį mirties liudijimą) užpildžiusį
naudotoją sunaikinami nedelsiant, kai tik įregistruojamas Registro objektas. Motinos, pagimdžiusios
negyvagimį arba naujagimį, kuris mirė pirmą gyvenimo savaitę, duomenys Registre saugomi 75
metus nuo duomenų įrašymo į Registrą dienos. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai ir jų
kopijos sunaikinami.
Asmenys, kurių duomenys tvarkomi Registre, turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais savo
duomenimis. Mirusių asmenų įpėdiniai turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais mirusiojo
duomenimis. Asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, mirusiųjų įpėdiniai, susipažinę su Registre
tvarkomais duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs Registro duomenys.
Asmenys, kurių duomenys tvarkomi Registre, ir mirusių asmenų įpėdiniai turi teisę pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

