INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA
VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Telšių PSPC) gerbia Jūsų teisę į
privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl rūpinasi, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi
teisėtai ir saugiai. Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui atliekamam
interneto svetainėje www.tpoliklinika.lt (toliau – svetainė, interneto svetainė).
Tam, kad sudarytumėme patogias sąlygas registruotis pas Telšių PSPC dirbančius gydytojus
nuotoliniu būdu, interneto svetainėje skelbiame nuorodą į išankstinės registracijos pas gydytojus
platformą www.sergu.lt, kurios valdytojas ir duomenų valdytojas yra VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius, įstaigos kodas 124364561.
Prisijungdami prie išankstinės registracijos pas gydytojus platformos www.sergu.lt, Jūs asmens
duomenis pateikiate VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikoms, kurios Jūsų pateiktus
asmens duomenis perduoda Telšių PSPC.
Mes nesame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą išankstinės registracijos pas gydytojus
platformoje www.sergu.lt. Telšių PSPC atsakingas tik už Jūsų asmens duomenų tvarkymą Telšių
PSPC. Jeigu Jus domina, kaip minėtoje platformoje tvarkomi Jūsų asmens duomenys, turėtumėte
kreiptis į aukščiau nurodytą šios platformos valdytoją.
KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME
Slapukai yra tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono,
planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai Jūs naršote Svetainėje ir
talpinantys informaciją apie Jūsų naršymą Svetainėje.
Jums pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau
naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti
naršymą Jūsų jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.
Svetainėje slapukus mes naudojame siekiant užtikrinti svetainės veikimo funkcionalumą ir
efektyvumą.
Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis tvarkome remiantis Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatymu. Svetainėje naudojame techninius slapukus, kurie yra būtini, kad
galėtume teikti tam tikras svetainės paslaugas ir Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis svetainės
funkcijomis.
Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos
interneto svetainės sritys ir pan.
Daugiau informacijos apie slapukus, kurie naudojami svetainėje, ir tikslus, kuriais jie naudojami,
galite rasti žemiau pateiktoje lentelėje:
Slapuko pavadinimas

8422022f8fc62869c7a811836e23542d

Slapuko tikslas

Slapukas fiksuoja
lankymąsi svetainėje

Slapuko
saugojimo
terminas
Naršymo
sesijos
metu

Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba
ištrinti įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.
Visose naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus.
Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Detalesnės
instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Jeigu naudojate kelias naršykles,
nustatymo parametrus turite sureguliuoti visose naršyklėse. Informaciją apie tai, kaip galite
pakeisti
savo
naršyklės
nustatymus,
rasite
apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.
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