„Roche“ skaitmeninio paso paskyra. Sąlygos
Dėkojame, kad apsilankėte mūsų svetainėje, bendraujate su mumis el. paštu arba naudojatės kitomis mūsų teikiamomis
skaitmeninėmis paslaugomis. Toliau išdėstytos UAB „Roche Lietuva“ (toliau – mes, mus, mūsų) administruojamo „Roche“
skaitmeninio paso paskyros sukūrimo ir naudojimo sąlygos.
1. Registracija
Patekti į tam tikras mūsų svetainių sritis ir (arba) naudoti kitas mūsų siūlomas fizines ir skaitmenines paslaugas (toliau –
„Roche“ svetainės), kurioms būtina registracija, galite sukurdami savo „Roche“ skaitmeninio paso paskyrą. Susikurdami
skaitmeninio paso paskyrą įsipareigojate laikytis šių „Roche“ skaitmeninio paso paskyros sąlygų, o mes įsipareigojame
Jums teikti skaitmenines paslaugas – prieigą prie „Roche“ svetainių turinio, kiek įmanoma jį labiau aktualizuoti,
atsižvelgiant į Jūsų specialybę, domėjimosi sritis ir pan. Tik susikūrę „Roche“ skaitmeninio paso paskyrą įgysite prieigą
prie specialiai sveikatos priežiūros specialistams pritaikyto „Roche“ svetainių turinio, pvz., straipsnių, paskaitų. „Roche“
skaitmeninio paso paskyra skirta tik Lietuvos sveikatos priežiūros specialistams. Siekdami, kiek įmanoma labiau pritaikyti
„Roche“ svetainių turinį Jums kaip konkrečios srities sveikatos priežiūros specialistui, prašome Jūsų nurodyti tam tikrus
duomenis, kurie mums padėtų įgyvendinti šį tikslą. Nepateikus šių duomenų, negalėsime Jums suteikti prieigos prie
„Roche“ svetainių arba pateikti aktualiausios, konkrečiai Jums atrinktos informacijos.
Sukurdami „Roche“ skaitmeninio paso paskyrą Jūs įsipareigojate užtikrinti pasirinkto vartotojo vardo, slaptažodžio ir kitų
paskyros identifikatorių slaptumą bei atsakote už visus veiksmus, kuriuos atliekate naudodami savo „Roche“ skaitmeninio
paso paskyrą.
Jūs taip pat patvirtinate, kad:
1) esate Lietuvos sveikatos priežiūros specialistas (-ė);
2) savo „Roche“ skaitmeninio paso paskyrą naudosite tik teisėtais tikslais;
3) nesiimsite jokių veiksmų, siekdamas (-a) padėti neregistruotam vartotojui gauti prieigą prie „Roche“ svetainių,
kurioms būtina registracija;
4) nekursite kelių netikrų paskyrų.
Jūs įsipareigojate nedelsdami mus informuoti toliau nurodytais kontaktais apie bet kokį įtariamą neteisėto Jūsų „Roche“
skaitmeninio paso paskyros, vartotojo vardo ar slaptažodžio naudojimo atvejį.
Sukūrus „Roche“ skaitmeninio paso paskyrą, mes atsiųsime sveikinamąjį el. laišką vartotojo vardui ir slaptažodžiui
patikrinti.
2. Paskyros valdymas ir panaikinimas
Savo „Roche“ skaitmeninio paso paskyros profilį galite susikurti čia:
https://rodip.roche.com/RDP_SignIn?country=LT&lang=en_US
Jeigu nebepageidaujate turėti „Roche“ skaitmeninio paso paskyros, apie tai galite mums pranešti toliau nurodytais
kontaktais arba savo paskyros profilį galite tvarkyti (pvz. keisti nustatymus, ištrinti) savarankiškai čia:
https://rodip.roche.com/RDP_edituserprofile?country=LT&lang=en_US
„Roche“ pasilieka teisę nedelsiant uždaryti „Roche“ skaitmeninio paso paskyrą, jeigu pažeistumėte kurias nors iš šių sąlygų
arba bet kurias kitas Jūsų naudojamoms „Roche“ svetainėms taikomas sąlygas.
Ištrynus „Roche“ skaitmeninio paso paskyrą, visi su Jumis ir Jūsų paskyra susiję duomenys įprastai bus automatiškai
ištrinami ir vėliau nebus galimybės jų atkurti. Todėl norint vėl naudoti „Roche“ skaitmeninio paso paskyrą, reikės
registruotis iš naujo.
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3. Privatumas
Mes siekiame apsaugoti asmenų privatumą, gerbiame jų teises, todėl aiškiai ir skaidriai pateikiame „Roche“ svetainėse
taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie mūsų nuostatas ir principus
užtikrinant asmens duomenų apsaugą.
Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu
2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių
ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.
Laikydamiesi teisės aktų reikalavimų informuojame, kad duomenų valdytoja yra UAB „Roche Lietuva“.
Taip pat informuojame, kad „Roche“ interneto svetainėse gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens
duomenų kategorijos): duomenys, kuriuos pateikiate sukurdami savo Roche skaitmeninio paso paskyrą, t. y. Jūsų vardas,
pavardė, kontaktiniai duomenys, Jūsų specialybė ir kt., taip pat duomenys renkami slapukų (angl. cookies) pagalba.
Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi, siekiant suteikti kokybiškas skaitmenines paslaugas, pateikti kuo aktualesnę,
konkrečiam vartotojui pritaikytą informaciją, mokomąją medžiagą, atsižvelgiant į vartotojo (sveikatos priežiūros
specialisto) specializaciją, domėjimosi sritis, taip pat, esant poreikiui, susisiekti, pasiūlyti ar informuoti apie paslaugas ir
pan.
Nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tik vadovaujantis teisės aktuose nurodytais teisėtais duomenų tvarkymo
pagrindais. Susikurdami „Roche“ skaitmeninio paso paskyrą, savo noru pateikiate duomenis tam, kad mes galėtume Jums
suteikti atitinkamas skaitmenines paslaugas, šias paslaugas tobulinti, jog jos kuo labiau atitiktų Jūsų poreikius. Tai reiškia,
kad dalį Jūsų asmens duomenų tvarkome šiam tikslui pasiekti. Neturėdami Jūsų laisva valia teikiamų duomenų, savo
skaitmeninių paslaugų Jums teikti negalėtume. Kitus Jūsų duomenis tvarkome tam, kad „Roche“ svetainės galėtų tinkamai
funkcionuoti. Netvarkydami Jūsų duomenų, negalėtume užtikrinti „Roche“ svetainių veikimo. Duomenis, kurie nėra
neišvengiamai būtini tam, kad galėtume Jums teikti skaitmenines paslaugas, užtikrinti „Roche“ svetainių veikimą, tvarkome
tik gavę Jūsų sutikimą. Taigi, Jūsų duomenys tvarkomi siekiant suteikti Jums paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. b p.), užtikrinti
mūsų pačių interesus, pavyzdžiui, interneto svetainių veikimą (BDAR 6 str. 1 d. f p.), arba Jūsų pačių sutikimo pagrindu
(BDAR 6 str. 1 d. a p.)
Informuojame, kad duomenys bus saugomi visą paslaugų Jums teikimo laikotarpį ir įprastai bus automatiškai ištrinami, kai
bus panaikinta Jūsų „Roche“ skaitmeninio paso paskyra, jeigu šiose sąlygose nenustatyta kitaip. Išskirtiniais atvejais
pasiliekame teisę saugoti duomenis ne ilgiau kaip 1 metus po to, kai paslaugų teikimas Jums bus nutrauktas. Jei duomenys
tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, jie bus tvarkomi ne ilgiau nei sutikime nurodytą terminą. Duomenų saugojimo terminas
gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis
ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje,
administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti
saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
Duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.
Jūsų duomenys gali būti perduoti: duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai,
kurie tvarko duomenis tam, kad būtų sudarytos ir administruojamos sutartys su klientais; informacinių technologijų
bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios
užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia kitas paslaugas, įskaitant teisės, buhalterinės apskaitos paslaugas ir pan.);
teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.:
antstoliams, teismams ir kt.); kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo. Jeigu į
šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai,
asmens duomenys perduodami tik į Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas
valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos BDAR 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės,
su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šiose sąlygose nurodytais kontaktais.
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3.1. Slapukų politika
Slapukas – mažas duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė įrašo į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio
naršyklę. Kitą kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį
prietaisą ar įrenginį.
Daugiau informacijos apie mūsų svetainėse taikomus slapukus rasite Slapukų politikoje, kurią pasiliekame teisę keisti ar
atnaujinti apie tai Jus informuodami atskiru pranešimu: https://www.roche.lt/lt/cookie.html
Slapukai gali būti naudojami tik jeigu davėte sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar
naudojimui, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat teikti paslaugas, kurias
užsakėte.
Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiais būdais: naršyklės nustatymai, informavimo eilutė interneto
svetainėje, iššokantys langai, registracija interneto svetainėje. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo
pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galima pasirinkti,
kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti. Daugumoje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir
ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų
slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus. Instrukcijas, kaip valdyti slapukus savo naršyklėje, galite rasti
čia:







Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-ie/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox
Safari: https://support.apple.com/en-ie/guide/safari/sfri11471/mac
Safari Mobile Browser: https://support.apple.com/en-ie/HT201265
Opera: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali neduoti sutikimo ar bet
kada atšaukti jau duotą sutikimą naudoti slapukus pakeitęs nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Informuojame, kad
visiškai užblokavus slapukus, interneto svetainės gali neveikti tinkamai.
Duomenys apie konkrečius „Roche“ naudojamus slapukus - „Roche“ skaitmeninio paso paskyra (toliau - RoDIP):
https://rodip.roche.com/RDP_SignIn?country=LT&lang=en_US
Slapuko pavadinimas
apex_serviceProviderId

apex_UserId

apex_username

Tikslas
Šio slapuko tikslas prisiminti su RoDIP
naudojamą aplikaciją, portalą. Slapukas
yra būtinas, nes jis užtikrina, kad
lankytojas būtų nukreiptas į naudojamą
aplikaciją, portalą.
Šio slapuko tikslas prisiminti šifruotą
slaptažodį. Funkcija “prisiminti mane”
(angl. “Autologin and Remember
Me).Slapukas yra būtinas, kai lankytojas
pažymi, kad būtų prisiminti jo
prisijungimo duomenys.
Šio slapuko tikslas prisiminti vartotojo
vardą. Funkcija “prisiminti mane” (angl.
“Autologin and Remember Me).
Slapukas yra būtinas, kai lankytojas
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Galiojimo periodas
Iki kol vartotojas
palieka naudojamą
portalą arba
išsiregistruoja.
1 metai

1 metai

Teisinis pagrindas
Teisėtas interesas
(BDAR 6 str. 1 d. f
p.)
Duomenų subjekto
sutikimas (BDAR 6
str. 1 d. a p.)

Duomenų subjekto
sutikimas (BDAR 6
str. 1 d. a p.)

apex_RelayState

apex_pegaRelayState

apex_binding

apex_inresponseto

apex_SelectedCountry

apex_SelectedLanguage

apex_CookiesDisclaime
r

pažymi, kad būtų prisiminti jo
prisijungimo duomenys.
Šis slapukas naudojamas prisiminti, kurį
svetainės puslapį lankytojas bandė
pasiekti naudodamasis RoDIP. Slapuko
tikslas - kai lankytojo registracija bus
patvirtinta, kad lankytojas būtų
nukreiptas į puslapį, kurį bandė pasiekti.
Slapukas yra būtinas, nes jis užtikrina,
kad lankytojas būtų nukreiptas į puslapį,
prie kurio jam buvo suteikta prieiga.
Šis slapukas naudojamas prisiminti, kurį
svetainės puslapį lankytojas bandė
pasiekti naudodamasis RoDIP. Slapuko
tikslas - kai lankytojo registracija bus
patvirtinta, kad lankytojas būtų
nukreiptas į puslapį, kurį bandė pasiekti.
Slapukas yra būtinas, nes jis užtikrina,
kad lankytojas būtų nukreiptas į Pega
tipo puslapį, prie kurio jam buvo
suteikta prieiga.
Šio slapuko tikslas prisiminti
naudojamos aplikacijos, portalo
nustatymus. Slapukas yra būtinas, nes jis
užtikrina, kad lankytojui būtų
atvaizduojami tinkami naudojamos
aplikacijos, portalo nustatymai.
Šis slapukas prisimena lankytojo
patvirtinimo ID po RoDIP paskyros
sukūrimo. Slapukas yra būtinas, nes jis
užtikrina, kad lankytojas gautų prieigą
prie naudojamos aplikacijos, portalo.
Šio slapuko tikslas prisiminti pasirinktą
šalį. Slapukas yra būtinas, nes jis
užtikrina, kad lankytojui būtų
atvaizduojami tinkami naudojamos
aplikacijos, portalo nustatymai.
Šio slapuko tikslas prisiminti pasirinktą
aplikacijos kalbą. Slapukas yra būtinas,
nes jis užtikrina, kad lankytojui būtų
atvaizduojami tinkami naudojamos
aplikacijos, portalo nustatymai.
Šio slapuko tikslas atvaizduoti
informacinę žinutę apie slapukus.
Slapukas yra būtinas, nes jis užtikrina,
kad lankytojui būtų atvaizduojami
tinkami įspėjimai.

Iki kol vartotojas
palieka naudojamą
portalą arba
išsiregistruoja.

Duomenų subjekto
sutikimas (BDAR 6
str. 1 d. a p.)

Iki kol vartotojas
palieka naudojamą
portalą arba
išsiregistruoja.

Duomenų subjekto
sutikimas (BDAR 6
str. 1 d. a p.)

Iki kol vartotojas
palieka naudojamą
portalą arba
išsiregistruoja.

Duomenų subjekto
sutikimas (BDAR 6
str. 1 d. a p.)

Iki kol vartotojas
palieka naudojamą
portalą arba
išsiregistruoja.

Duomenų subjekto
sutikimas (BDAR 6
str. 1 d. a p.)

Iki kol vartotojas
palieka naudojamą
portalą arba
išsiregistruoja.

Duomenų subjekto
sutikimas (BDAR 6
str. 1 d. a p.)

Iki kol vartotojas
palieka naudojamą
portalą arba
išsiregistruoja.

Duomenų subjekto
sutikimas (BDAR 6
str. 1 d. a p.)

1 metai

Teisėtas interesas
(BDAR 6 str. 1 d. f
p.)

3.2. Jūsų teisės
Turite šias teises: susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti duomenis; reikalauti ištrinti
duomenis; apriboti duomenų tvarkymą; teisę į duomenų perkeliamumą; nesutikti su duomenų tvarkymu; bet kada atšaukti
sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio
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sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus
šiose sąlygose ar pačiame sutikime nurodytais kontaktais.
Prašymai dėl teisių įgyvendinimo mums turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą), taip pat turi būti įmanoma
identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal
tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei
prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi
jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį
dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.
3.3. Asmens duomenų saugumas
Mes asmens duomenis tvarkome atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo
priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines
priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo,
praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
3.4. Teisių gynimo tvarka
Informuojame, kad asmenys turi teisę skųsti mūsų veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir
teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus
(neveikimą).
4. Baigiamosios nuostatos
Mūsų svetainėse gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad
mes nesame atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Todėl jei
paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo
politika.
Mes galime bet kuriuo metu atnaujinti šias sąlygas. Apie tokius pakeitimus bus nedelsiant pranešama. Jeigu, gavę pranešimą
sąlygų pakeitimą, Jūs ir toliau naudojatės „Roche“ svetainėmis, tai reiškia, kad Jūs sutinkate, kad naujai pateikta informacija
būtų naudojama pagal iš dalies pakeistas sąlygas. Šios sąlygos įsigalioja 2021 m. vasario mėn. 04 d.
Jūs galite atsisakyti mūsų el. laiškų ir kitų pranešimų aktyvuodami prenumeratos atsisakymo funkciją jums siunčiamuose
el. laiškuose ir pranešimuose. Kilus klausimų arba esant pageidavimui, kad „Roche“ kaip nors pataisytų ar ištrintų jūsų
profilį, kreipkitės į mus:
UAB „Roche Lietuva“
J. Jasinskio g. 16B
LT-03163 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2546799
Faksas +370 5 2546797
info.vilnius@roche.com
Arba savo paskyros profilį galite tvarkyti (pvz. keisti nustatymus, ištrinti) savarankiškai čia:
https://rodip.roche.com/RDP_edituserprofile?country=LT&lang=en_US
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