
PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ 

REGISTRACIJOS SĄLYGOS 
 
 

 

VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“ ir Baltijos idėjų 
grupė ir partneriai, UAB (toliau – Bendrovė ar 
Bendrovės) yra profesinės kvalifikacijos tobulinimo 
įstaigos, vykdančios išankstinę registraciją į 
Bendrovių organizuojamus profesinės kvalifikacijos 
tobulinimo renginius. 

 
Profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiai 
apima: 
(i) Konferencijas; 
(ii) Seminarus; 

(iii) Tikslinius vidinius ir išorinius mokymus; 
(iv) Nuotolinius (distancinius) mokymus; 
(v) Kitas teisės aktais leistinas mokymų ir 

kvalifikacijos tobulinimo formas. 
 

Dalyviais profesinės kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose gali būti ir įprastai būna: 
(i) sveikatos priežiūros specialistai; 

(ii) farmacijos specialistai; 

(iii) kitų sričių asmenys, kurių veikla tiesiogiai arba 
netiesiogiai susijusi su Lietuvos sveikatos 
sistema bei gyvybės mokslais (medicina, 
farmacija, maisto pramone bei kosmetika). 

Dalyviai, ketindami (pageidaudami) dalyvauti 
profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 
privalo: 
(i) susipažinti su Bendrovė paskelbta informacija 

apie asmens duomenų tvarkymą ir išduoti 
sutikimą dėl šių duomenų tvarkymo. Negavusi 
šio sutikimo, Bendrovė negalėtų vykdyti 
registracijos į renginius, parengti ir išduoti 
dalyvio pažymėjimo, atlikti kitus pagal teisės 
aktus privalomus veiksmus. Primename, kad 
Jūsų asmens duomenis yra tinkamai ir 
visapusiškai saugomi Bendrovėje, jie yra 
konfidencialūs ir naudojami tik teisės aktų 
nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

(ii) susipažinti su Bendrovės slapukų politika; 
(iii) susipažinti ir patvirtinti susipažinimą su šiomis 

registracijos sąlygomis. 

 
Bendrovės patvirtina ir pareiškia, kad visus asmens 
duomenis, įskaitant, bet neapsiribojat profesinės 
kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių tvarko 
atsakingai, rūpestingai, laikantis ES bei nacionalinių 
teisės aktų reikalavimų ir gerosios praktikos 
rekomendacijų. 

 

 
 

Atkreipiame Jūsų dėmesį ir primename Jums, kad 
registruodamiesi į renginius, Jus patvirtinate ir 
įsipareigojate, kad: 
(i) esate sveikatos priežiūros, farmacijos arba 

kitų, su sveikatos priežiūra giminingų sričių 
specialistai, turite teisę susipažinti su 
kvalifikacijos tobulinimo metu pateiktos ir 
gautos medžiagos (toliau – Mokomoji 
medžiaga) turiniu; 

(ii) atsakingai elgsitės su Mokomąja medžiaga, 
nekopijuosite, neplatinsite, nekeisite, 
neapdorosite jos, nedalinsite jos tretiesiems 
asmens be Bendrovės rašytinio sutikimo, 
įskaitant, bet neapsiribojant, Mokomosios 
medžiagos ar jos atskirų dalių pateikimu 
Jūsų socialinių tinklų, informacinių kanalų, 
viešai skleidžiamų žinučių paskyrose ar 
kitose interneto šaltiniuose; 

(iii) nedelsiant pranešite Bendrovei, jei pastebite 
klaidų, susijusių su prieiga prie Mokomosios 
medžiagos (pvz., klaidingi duomenys apie 
Mokomosios medžiagos paskelbimo arba 
prisijungimo prie jos laiką, techniniai 
prisijungimo sutrikimai ir pan.); 

(iv) neskleisite tikrovės neatitinkančios arba 
Bendrovės dalykinę reputaciją menkinančios 
informacijos; 

(v) nesidalinsite Jums suteikta prieiga prie Jūsų 
paskyros, esančios Bendrovės svetainėje ir 
šia prieiga naudositės tik asmeniškai; 

(vi) nekopijuosite ir nesidalinsite gautomis 
nuorodomis į patalpintų filmuotų paskaitų 
svetainę; 

(vii) Jums yra žinoma, jog vaizdinė mokomoji 
medžiaga yra skirta pasiruošti užduotims ir 
profesiniam tobulinimuisi; 

(viii) Jus sąžiningai atliksite visas Jums paskirtas 
užduotis, atitinkančias Jūsų kompetenciją; 

(ix) už    Mokomosios     medžiagos     kokybę 
ir naujumą atsako Bendrovė; 

(x) tik išreiškę savo sutikimą su šiomis 
Registracijos sąlygomis bei išduodami 
sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, 
galėsite pradėti registraciją į kvalifikacijos 
kėlimo renginius. 

 

 

 
 



PROFESSIONAL DEVELOPMENT EVENTS 

CONDITIONS OF THE MARKETING AUTHORIZATION 
 

VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“ and Baltijos 
idėjų grupė ir partneriai, UAB (hereinafter - the 
Company or the Companies) are professional 
development institutions that carry out pre-
registration for professional development events 
organized by the Companies. 

 

Professional development events include: 

(vi) Conferences; 

(vii) Seminars; 

(viii) Targeted internal and external training; 

(ix) Distance learning; 

(x) Other statutory training and 

forms of professional development. 

 

Participants in professional development 

events may include and usually include: 

(iv) health professionals; 

(v) pharmaceutical professionals; 

(vi) persons in other fields whose activities are 
directly or indirectly related to the Lithuanian 
health system and life sciences (medicine, 
pharmacy, food industry and cosmetics). 

  

Participants, intending (wishing) to participate in 
professional development events, must: 

(iv) to get acquainted with the information 
published by the Company regarding the 
processing of personal data and to issue a consent 
regarding the processing of such data. Without 
this consent, the Company would not be able to 
register for events, prepare and issue a participant 
certificate, perform other actions required by law. 
We remind you that your personal data is properly 
and fully stored in the Company, they are 
confidential and are used only in accordance with 
the procedure and conditions established by legal 
acts; 

(v) get acquainted with the Company's cookie 
policy; 

(vi) become acquainted with and confirm access to 
these 

conditions of registration. 

 

Companies confirm and declare that all personal 
data, including but not limited to the participants 
in professional development events, are handled 
responsibly and diligently, in accordance with the  

requirements of EU and national legislation and 
good practice recommendations.  

We draw your attention and remind you that by 
registering for the events, you confirm and 
undertake that: 

(xi) you are a specialist in healthcare, pharmacy or 
other fields related to healthcare, you have the 
right to access the content of the material 
submitted and received during the professional 
development (hereinafter - the Training Material); 

(xii) handle the Training Material responsibly, copy, 
distribute, modify, process, distribute to third 
parties without the written consent of the 
Company, including, but not limited to, posting the 
Training Material or portions thereof on your social 
media, information channels, public domain 
accounts or other Internet sources; 

(xiii) notify the Company immediately if you notice 
any errors related to access to the Training Material 
(eg incorrect information about the time of 
publishing or accessing the Training Material, 
technical connection failures, etc.); 

  

(xiv) you will not disclose information that is untrue 
or detracts from the Company's business 
reputation; 

(xv) you will not share the access granted to you to 
your account on the Company's website and will 
only use that access in person; 

(xvi) do not copy or share the links received from 
the hosted video lecture site; 

(xvii) You are aware that visual instructional 
material is intended to prepare you for assignments 
and professional development; 

(xviii) You will perform all your assignments in 
good faith 

tasks corresponding to your competence; 

(xix) for the quality of the Training Material 

and novelty is the responsibility of the Company; 

(xx) Only by expressing your consent to these 
Terms of Registration and by issuing consent for 
the processing of personal data will you be able to 
start registration for professional development 
events. 


