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1. Bendroji informacija
VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“ (toliau –
Bendrovė) yra profesinės kvalifikacijos tobulinimo
įstaiga, vykdančios išankstinę registraciją į
Bendrovės organizuojamus profesinės kvalifikacijos
tobulinimo renginius.
1.1. Renginių rūšys
Profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiai
apima:
1.1.1. Konferencijas;
1.1.2. Seminarus;
1.1.3. Tikslinius vidinius ir išorinius mokymus;
1.1.4. Nuotolinius
(distancinius)
mokymus,
seminarus bei konferencija;
1.1.5. Kitas teisės aktais leistinas mokymų ir
kvalifikacijos tobulinimo formas.
1.2. Dalyviai ir jų bendrosios pareigos
Dalyviais profesinės kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose gali būti ir įprastai būna:
1.2.1. sveikatos priežiūros specialistai;
1.2.2. farmacijos specialistai;
1.2.3. kitų sričių asmenys, kurių veikla tiesiogiai
arba netiesiogiai susijusi su Lietuvos
sveikatos sistema bei gyvybės mokslais
(medicina, farmacija, maisto pramone bei
kosmetika).

1.3. Dalyvių bendrosios pareigos
Dalyviai, ketindami (pageidaudami) dalyvauti
profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
privalo:
1.3.1. susipažinti
su
Bendrovės
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;
1.3.2. susipažinti su Bendrovės slapukų politika;
1.3.3. 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.

2. Prisijungimo prie nuotolinių renginių rekomendacijos
Rekomenduojame jungiantis prie Bendrovės
organizuojamų nuotolinių renginių ir siekiant
sklandaus ir nuoseklaus dalyvavimo, naudoti
stabilų interneto ryšį (pvz., laidinį, šviesolaidinį,
geros kokybės WiFi arba stabilų mobilaus ryšio
operatoriaus tiekimą internetą).
Atkreipiame dalyvių dėmesį, kad:
2.1. naudojant
mobilaus
telefono
ryšį
konferencijos metu (žiūrint pranešimus bei
pateikiant klausimus) galimi sutrikimai dėl:
2.1.1. didelio duomenų srauto; arba
2.1.2. mobilaus interneto duomenų srauto
ribojimų
(taiko
mobilaus
ryšio
operatoriai); arba
2.1.3. dalyviui įeinančių skambučių, gaunamų
el. laiškų arba naudojamo mobilaus

interneto (socialiniai tinklai, programos ir
pan.).
2.2. Bendrovė nėra atsakinga už dalyvio
naudojamo
įrenginio
(kompiuterio,
planšetinio kompiuterio, telefono ir kt.)
pajėgumus,
interneto
ryšio
kokybę,
stabilumą ir kt.;
2.3. Jeigu nuotolinio renginio dalyviui sutriks
interneto ryšys arba kils kitų prisijungimo
problemų, rekomenduojama prisijungti prie
nuotolinio renginio iš naujo.
Esant nesklandumams, maloniai prašome renginio
dalyvius kreiptis į Bendrovę el. paštu
info@nmcentras.lt arba telefonu +370 5 250 34
64.
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3. Medžiagos naudojimas
Atkreipiame Jūsų dėmesį ir primename Jums, kad
registruodamiesi į renginius, Jus patvirtinate ir
įsipareigojate, kad:
3.1. 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;
3.2. 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;
3.3. nedelsiant pranešite Bendrovei, jei pastebite
klaidų, susijusių su prieiga prie Mokomosios
medžiagos (pvz., klaidingi duomenys apie

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Mokomosios medžiagos paskelbimo arba
prisijungimo prie jos laiką, techniniai
prisijungimo sutrikimai ir pan.);
neskleisite tikrovės neatitinkančios arba
Bendrovės dalykinę reputaciją menkinančios
informacijos;
nesidalinsite Jums suteikta prieiga prie Jūsų
paskyros, esančios Bendrovės svetainėje ir
šia prieiga naudositės tik asmeniškai;
nekopijuosite ir nesidalinsite gautomis
nuorodomis į patalpintų filmuotų paskaitų
svetainę;
Jums yra žinoma, jog vaizdinė mokomoji
medžiaga yra skirta pasiruošti užduotims ir
profesiniam tobulinimuisi;
Jus sąžiningai atliksite visas Jums paskirtas
užduotis, atitinkančias Jūsų kompetenciją;
už
Mokomosios
medžiagos
kokybę
ir naujumą atsako Bendrovė.

4. Dalyvių pažymėjimų išdavimas
Maloniai primename renginių dalyviams, kad:
4.1. pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus,
renginių dalyvių pažymėjimai išduodami tik
tiems
asmenims,
kurie
dalyvavo
atitinkamame renginyje, nepriklausomai
nuo to, ar renginys vyko kontaktiniu, ar
nuotoliniu, ar mišriuoju būdu;
4.2. profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiai
vyksta konkrečiu iš anksto numatytu laiku
(kiekvienam renginiui nustatymas jo laikas);
4.3. dalyvavimas
renginyje
apima
užsiregistravimą jame, išklausymą visų
renginio
metu
pateiktų
pranešimų,
dalyvavimo patvirtinimą (parašu kontaktinio
renginio metu arba specialia žyma

nuotoliniame renginyje (gali būti po
kiekvieno pranešimo arba po viso renginio).
Atkreipiame nuotolinių renginių dalyvių dėmesį,
kad Bendrovė naudoja IT sistemą, kuri
automatiškai sugeneruoja nuotolinio renginio
dalyvio pažymėjimą, kai renginio dalyvis įvykdė
visas šių taisyklių 4.3 punkte nurodytus
reikalavimus.
Nuotolinio renginio dalyviui neįvykdžius bent
vienos iš nurodytų sąlygų, IT sistema dalyvio
pažymėjimo nesugeneruos ir jis nebus išduotas.

5. Dalyvio patvirtinimas
Profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginio
dalyvis, registruodamasis į renginį, taip išreiškia:
5.1.
savo susipažinimą su šiomis Registracijos
sąlygomis ir sutikimą su jose nurodyta
informacija;
5.2.
savo įsipareigojimą laikytis Registracijos
sąlygose nurodytų dalyvio pareigų;

5.3.
5.4.

savo sutikimą dėl asmens duomenų
tvarkymo;
savo supratimą dėl dalyvio pažymėjimo
išdavimo sąlygų bei tvarkos.
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