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PATVIRTINTA

UAB „ETANETAS“  direktoriaus 

2018 m. gruodžio 28 dienos įsakymu Nr. 108

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO UAB „ETANETAS“ 

TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas -  reglamentuoti  Vilniaus g. 56,

Šalčininkai  teritorijoje  ir  patalpose  vykdomą  vaizdo  stebėjimą,  siekiant  užtikrinti  2016  m.

balandžio 27 d.  Europos Parlamento ir  Tarybos reglamento (ES)  2016/679 dėl  fizinių asmenų

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama

Direktyva  95/46/EB  (toliau,  Bendrasis  duomenų  apsaugos  reglamentas),  Lietuvos

Respublikos asmens  duomenų  teisinės  apsaugos  įstatymo,  kitų  įstatymų  bei  teisės  aktų,

reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2. Duomenų valdytojas – UAB „ETANETAS“, įmonės kodas 1750362605, buveinės adresas Vilniaus

g. 33, Šalčininkai, asmens duomenų tvarkymo vieta Vilniaus g. 56, Šalčininkai, tel. 838034125,

860000168, info@etanetas.lt.  

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Darbuotojai – duomenų valdytojo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

3.2. Trečiasis asmuo – fizinis asmuo, kuris  nėra duomenų subjektas,  kurio tapatybę tiesiogiai  arba

netiesiogiai galima nustatyti pagal vaizdo įraše užfiksuotų vaizdo duomenų apimtį (asmens veidą,

ūgį, transporto priemonės valstybinį numerį ir pan.).

3.3. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai –  serveriai  ir  (arba)  duomenų valdytojo turto apskaitoje

esantys skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo duomenims įrašyti, saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti.

3.4. Vaizdo  įrašas –  šiose  Taisyklėse  nurodytomis  vaizdo  stebėjimo  kameromis  užfiksuoti  ir

serveriuose ir (arba) vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose išsaugoti vaizdo duomenys.

3.5. Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu (toliau – vaizdo duomenys),

tvarkymas naudojant šiose Taisyklėse nurodytas vaizdo stebėjimo kameras, nepaisant to, ar šie

duomenys yra išsaugomi duomenų laikmenoje.

3.6. Vaizdo  stebėjimo  sistema –  serveriai  ir  (arba)  vaizdo  duomenų  įrašymo  įrenginiai,  vaizdo

stebėjimo kameros ir duomenų laikmenos, kuriose saugomi vaizdo duomenys.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų

apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. Tvarkant  vaizdo  duomenis  duomenų  valdytojo  patvirtintomis  Asmens  duomenų  tvarkymo

taisyklėmis vadovaujamasi tiek, kiek šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.

http://www.infolex.lt/ta/51494
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II SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

5. Vaizdo stebėjimo tikslas –  asmenų ir turto apsauga.

6. Vaizdo stebėjimas vykdomas:

6.1. šioje teritorijoje: Vilniaus g. 56, Šalčininkai (teritorija aplink pastatą);

6.2. šiose  patalpose:  pastate,  adresu  Vilniaus  g.  56,  Šalčininkai,  t.y.  koridoriuje  prie  įėjimo,

priimamajame, serverinėje ir prie jos, pirmame aukšte prie darbo vietų, prie laiptų, antrame aukšte

prie darbo vietų.

7. Vaizdo  stebėjimo  kameros  turi  būti  įrengiamos  taip,  kad  vaizdo  stebėjimas  nebūtų  vykdomas

didesnėje duomenų valdytojo teritorijoje ar patalpoje nei yra nurodyta Taisyklių 6 punkte. 

8. Vaizdo stebėjimo apimtis keičiama tik pakeitus Taisykles.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

9.  Duomenų valdytojas turi šias teises:

9.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius vaizdo stebėjimo vykdymą;

9.2. spręsti dėl vaizdo duomenų teikimo;

9.3. paskirti už vaizdo duomenų apsaugą atsakingą asmenį ar padalinį;

9.4. įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti vaizdo duomenis;

10. Duomenų valdytojas turi šias pareigas:

10.1. užtikrinti  Bendrajame  duomenų  apsaugos  reglamente  ir  kituose  teisės  aktuose,

reglamentuojančiose asmens duomenų tvarkymą,  Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse,  šiose

Taisyklėse nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų laikymąsi;

10.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose

teisės  aktuose,  reglamentuojančiose  asmens  duomenų  tvarkymą,  Asmens  duomenų  tvarkymo

taisyklėse, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

10.3. užtikrinti  asmens  duomenų saugumą,  įgyvendinant  tinkamas  organizacines  ir  technines

asmens duomenų saugumo priemones;

10.4. parinkti tik tokį duomenų tvarkytoją, kuris įgyvendintų tinkamas organizacines ir technines

asmens  duomenų saugumo priemones ir  užtikrintų,  kad duomenų tvarkymas  atitiktų Bendrojo

duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga,

bei sudaryti su juo sutartį, reglamentuojančią duomenų tvarkytojo atliekamą duomenų tvarkymą,

atitinkančią  Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  28  straipsnio  3  dalyje  nustatytus

reikalavimus Duoti duomenų tvarkytojui nurodymus dėl vaizdo duomenų tvarkymo. Žinoti apie

ketinamas sudaryti sutartis su pagalbiniais duomenų tvarkytojais bei duoti išankstinius rašytinius
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sutikimus dėl jų paskyrimo;

11. Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas:

11.1. nustato vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį;

11.2. organizuoja vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus;

11.3. suteikia prieigos teises ir įgaliojimus tvarkyti vaizdo duomenis;

11.4. analizuoja  technologines,  metodologines  ir  organizacines  vaizdo  duomenų  tvarkymo

problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebėjimo vykdymui užtikrinti;

11.5. teikia metodinę pagalbą darbuotojams vaizdo duomenų tvarkymo klausimais;

11.6. organizuoja darbuotojų mokymus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais;

11.7. vykdo  kitas  funkcijas,  reikalingas  įgyvendinti  Taisyklių  9–10  punktuose  nurodytas

duomenų valdytojo teises ir pareigas.

IV SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI

12. Teisės  aktų  nustatytais  atvejais  ir  tvarka  duomenų  valdytojas  teikia  savo  tvarkomus  vaizdo

duomenis  ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių,

civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. 

 

V SKYRIUS

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

 

13. Siekiant  užtikrinti  vaizdo  duomenų  saugumą  įgyvendinamos  šios  organizacinės  ir  techninės

asmens duomenų saugumo priemonės:  

13.1. užtikrinama prieigos prie vaizdo duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė;

13.2. prieiga  prie  vaizdo  duomenų  suteikta  tik  tam  asmeniui,  kuriam vaizdo  duomenys  yra

reikalingi jo funkcijoms vykdyti;

13.3. su  vaizdo duomenimis  galima atlikti  tik  tuos  veiksmus,  kuriems atlikti  naudotojui  yra

suteiktos teisės;

13.4. įgyvendinti  reikalavimai  prieigos  prie  vaizdo  duomenų  slaptažodžiams:  užtikrintas  jų

konfidencialumas; jie yra unikalūs; sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninio

pobūdžio informacijos; keičiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius; pirmojo prisijungimo metu

naudotojo privalomai keičiami;

13.5. vaizdo duomenis tvarkant vidiniame kompiuteriniame tinkle, užtikrinama vaizdo duomenų

apsauga nuo neteisėto prisijungimo elektroninių ryšių priemonėmis - naudojama ugniasienė;

13.6. apribojamas neįgaliotų asmenų patekimas į patalpas;

13.7. užtikrinamas  vaizdo  duomenų  naikinimas  pasibaigus  nustatytam  vaizdo  duomenų

saugojimo terminui (saugojimo terminas yra 1 (vienas) mėnuo);

13.8. užtikrinama  kompiuterinės  įrangos  apsauga  nuo  kenksmingos  programinės  įrangos  –
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diegiamos antivirusinės programas, jos periodiškai atnaujinamos.

14. Prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo tvarka:

14.1. prieigos  teisės  ir  įgaliojimai  tvarkyti  vaizdo  duomenis  priklauso  UAB  „ETANETAS“

direktoriui. Prieigos teisės ir įgaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis gali būti suteikiami, naikinami ir

keičiami kitam duomenų valdytojo darbuotojui UAB „ETANETAS“ direktoriaus įsakymu;

14.2. prieigos  teisės  prie  vaizdo  duomenų  naikinamos  pasibaigus  duomenų  valdytojo  ir  jo

darbuotojo darbo santykiams, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo

duomenų nereikalinga, taip pat nutraukus asmens duomenų tvarkymo sutartį, sudarytą su asmens

duomenų tvarkytoju, ar šiai sutarčiai nustojus galioti (jeigu tokia sutartis sudaroma).

15. Vaizdo duomenys nekopijuojami.

16. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi 1 mėnesį, pasibaigus šiam terminui yra sunaikinami. Jeigu

vaizdo  įrašų  duomenys  naudojami  kaip  įrodymai  civilinėje,  administracinėje  ar  baudžiamojoje

byloje  ar  kitais  įstatymų  nustatytais  atvejais,  vaizdo  duomenys  gali  būti  saugomi  tiek,  kiek

reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

17. Duomenų subjektas turi šias teises:

17.1. teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

17.2. teisė susipažinti su savo asmens duomenimis;

17.3. teisė  reikalauti  ištrinti  duomenis  („teisė  būti  pamirštam“),  jei  vaizdo  duomenys  yra

saugomi ilgiau nei šiose Taisyklėse nustatytą saugojimo terminą; 

17.4. teisė apriboti duomenų tvarkymą;

17.5. teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

Šių  Taisyklių  18  punkte  nurodytos  duomenų  subjekto  teisės  įgyvendinamos  duomenų  valdytojo

patvirtintose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklėse

nustatyta tvarka, jei šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.

18.  Duomenų subjekto teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą įgyvendinama šia tvarka:

18.1. asmenys, kurie nėra duomenų valdytojo darbuotojai ir kurių vaizdo duomenys tvarkomi,

vykdant vaizdo stebėjimą, apie vykdomą vaizdo stebėjimą yra informuojami:

18.1.1. iškabinant  informacines  lenteles  prieš  patenkant  į  patalpas  ir  teritoriją,  kurioje  vykdomas

vaizdo stebėjimas;

18.1.2. informacinėse lentelėse nurodoma:   "Asmenų ir turto apsaugos tikslu vykdomas vaizdo

stebėjimas  (vaizdo  kameros  simbolis)  UAB  "Etanetas", į.k.  175036260,  Vilniaus  g.  56,

Šalčininkai, tel. 838034125, 860000168. Išsamesnė informacija www.etanetas.lt, telefonu arba

el. paštu: info@etanetas.lt.“.

http://www.etanetas.lt/
mailto:info@etanetas.lt
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18.2. duomenų valdytojo darbuotojai apie vaizdo stebėjimą darbo vietoje, duomenų valdytojo

patalpose ir teritorijoje, kuriose dirba,  informuojami:

18.2.1. prieš pradedant vykdyti vaizdo stebėjimą arba pirmąją darbuotojo darbo dieną, arba pirmąją

darbo dieną po darbuotojo atostogų, nedarbingumo laikotarpio ir pan., jei vaizdo stebėjimas

buvo pradėtas vykdyti šiuo laikotarpiu;

18.2.2. pasirašytinai suteikiant šią informaciją:

18.2.2.1. vaizdo stebėjimą vykdo ir vaizdo duomenis tvarko UAB „ETANETAS“, įmonės kodas

1750362605,  buveinės  adresas  Vilniaus  g.  33,  Šalčininkų  m.,  Šalčininkų  r.  sav.,  vaizdo

duomenų tvarkymo vieta, Vilniaus g. 56, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.;

18.2.2.2. vaizdo stebėjimas vykdomas šiais tikslais: siekiant apsaugoti asmenis ir turtą;

18.2.2.3.   asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6

straipsnio 1 dalies d) punktas;

18.2.2.4. vaizdo duomenys teikiami ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje

esančių  administracinių,  civilinių,  baudžiamųjų  bylų,  kaip  įrodymai  ar  kitais  įstatymų

nustatytais atvejais;

18.2.2.5. vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi 1 mėnesį;

18.2.2.6. darbuotojas  gali  įgyvendinti  šias  savo  asmens  duomenų  teises:  gauti  informaciją  apie

duomenų  tvarkymą;  susipažinti  su  tvarkomais  savo  asmens  duomenimis;  reikalauti  ištrinti

duomenis  („teisė  būti  pamirštam“);  reikalauti  apriboti  savo  asmens  duomenų  tvarkymą;

nesutikti su duomenų tvarkymu;

18.2.2.7. detalesnė  informacija  apie  darbuotojo  asmens  duomenų  tvarkymo  ir  darbuotojo  teisių

įgyvendinimo  tvarką  yra  pateikiama  Vaizdo  duomenų  tvarkymo  taisyklėse  ir  Darbuotojų

asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.

19. Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo vaizdo duomenimis įgyvendinama šia tvarka:

19.1. pagal  duomenų  subjekto  prašymą  susipažinti  su  savo  vaizdo  duomenimis  duomenų

subjektui prašomi vaizdo duomenys gali būti pateikiami sudarant galimybę duomenų valdytojo

patalpose  peržiūrėti  vaizdo  įrašą  ir  (arba)  pateikiant  vaizdo  įrašo  kopiją  išorinėje  duomenų

laikmenoje ar nuotrauką, jei vaizdo duomenys yra saugomi;

19.2. įgyvendinant  duomenų subjekto  teisę  susipažinti  su savo vaizdo duomenimis,  turi  būti

užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą. Duomenų subjektui susipažįstant su vaizdo

įrašu, jeigu jame matomi tretieji asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija,

kuri  gali  pažeisti  trečiųjų  asmenų  privatumą  (pavyzdžiui,  vaizdo  įraše  matomas  transporto

priemonės  valstybinis  numeris),  šie  vaizdai  turi  būti  retušuoti  ar  kitais  būdais  panaikinama

galimybė identifikuoti  trečiuosius  asmenis  arba,  jei  įmanoma,  turi  būti  gaunamas rašytinis  šių

asmenų  sutikimas  dėl  jų  vaizdo  duomenų  pateikimo  duomenų  subjektui.  Jei  nėra  galimybės

įgyvendinti  šiame  Taisyklių  punkte  nurodytų  priemonių,  užtikrinančių  trečiųjų  asmenų teisę  į

privatų gyvenimą, vaizdo duomenys duomenų subjektui neteikiami.
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VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti vaizdo duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino,

privalo  laikytis  šių  Taisyklių,  pagrindinių  asmens  duomenų  tvarkymo  reikalavimų  bei

konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir teisės aktuose. Darbuotojai

pažeidę Taisykles ir (ar) teisė aktus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priėmus naują darbuotoją,

jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną.  

22. Taisyklės ne rečiau kaip kartą per dvejus metus peržiūrimos ir, reikalui esant ar pasikeitus

vaizdo duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams, atnaujinamos.


