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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

L Yaizdo duomenq tvarkymo taisykles (toliau - Taisykles) nustato Klaipedos lop5elio-

darZelio ,,Alksniukas" (toliau - {staiga), vidaus patalpq, lauko teritorijos stebejimo, vaizdo

ira5ymo, saugojimo ir naudojimo tvark4.
2. Taisykles parengtos uZtikrinant 2016 m. balandZio 27 d.Europos Parlamento ir Tarybos

reglamento (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo

tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (toliau - Reglamentas (ES)

20161679), Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo (toliau - ADTAI),
kitq istatymq ir teises akr+, reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4 nuostatq

igyvendinim4.
3. Pagrindines Siose Taisyklese vgrtojamos s4vokos:
3.1. Darbuotojas - fizinis asmuo, isipareigojgs atlygintinai atlikti darbo funkcij4 pagal

darbo sutarti su darbdaviu.
3.2. Duomenq subjektas rei5kia fizini asmeni, kurio Yaizdo duomenis {staiga tvarko,

vykdydama Yaizdo stebejim4. Duomenq subjektu yra {staigos Darbuotojas (taip pat potencialus),

ugdytiniai, tevai (globejai), paslaugq tiekejai (fiziniai asmenys) taip pat kiti asmenys, kurie
apsilanko stebimoj e teritorij oj e;

3.2. Duomeng valdytojas - Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Alksniukas", juridinio asmens

kodas 190435277 , adresas Alksnynes g.23,Klaipeda.
3.3. Vaizdo iranga - vaizdo stebejimo ir ira5ymo technine ir programine iranga;
3.3. Vaizdo ira5as - vaizdo kameromis uZfiksuotas vaizdas.
3.4. Yaizdo steb€jimas - vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas

naudojant automatines vaizdo stebejimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar Sie

duomenys yra i5saugomi laikmenoje.

II SKYRIUS
V AIZDO STEBEJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

4. Y aizdo stebej imo tikslai [staigoje:
4. 1 . uZtikrinti {staigai priklausandiq materialiniq i5tekliq apsaug4;

4.2. uLtikrinti {staigos darbuotojq ir moksleivitl tutto apsaug4;

4.3. u1til<rinti {staigos patalpose esandiq asmentl apsaug4;



4.4. uLtikrinti prevencij4 bei apsaug? nuo teises paZeidimq ir nusikaltimq {staigos patalpose

irlar teritorijoje.
5. Vaizdo stebejimas vykdomas Siose {staigos teritorijose ir patalpose:

6. DnudLiama vykdyti vaizdo stebejim4 didesneje teritorijoje, nei nurodyta Taisykliq 5

punkte.
T.Yaizdo stebejimo apimtis keidiama tik pakeitus Taisykles.
8. Vaizdas stebimas 24 valandas per par?, 7 dienas per savaitg.

9. Yaizdo stebejimo priemones turi bUti irengiamos taip, kad atsiZvelgiant i nustatyt4

vaizdo stebejimo tiksl4 vaizdo stebejimas biitq vykdomas ne didesneje patalpos ar teritorijos
dalyje, negu tai yra biitina ir butq renkama ne daugiau vaizdo duomenq, negu tai yra bfitina.

III SKYRIUS
VAIZDO SAUGOJIMO IR SUNAIKINIMO TVARKA

10. Vaizdo duomenys saugomi 14 kalendoriniq dienq. Jeigu duomenys reikalingi vykdant

teisesaugos institucijq tyrimus, kaip irodymai teisminio nagrinejimo bylose ar kitais istatymq
nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali bfti saugomi Siems duomenq tvarkymo tikslams, ir
turi blti sunaikinami nedelsiant, kai tik tampanereikalingi.

- 11. Vaizdo lra5ai daromr i vaizdo stebejimo sistemos kietqii disk4, duomenys naikinami

automati5kai,ulraSantnaujus duomenis atminties diske (i5trinant duomenis i5 atminties disko).

12. Yaizdo ira5as turi b[ti sunaikintas taip, kad neb[tq imanoma atkurti sunaikintos

informacijos ar jos dalies turinio.
13. Vaizdo duomenis tvarkyti gali tik igalioti asmenys, kuriems tokia teise yra suteikta.

14.Yaizdo stebejimo duomenys negali bflti naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems su

Taisykliq 4 punkte apibreZtu tikslu.

IV SKYRIUS
DUOMENV VALDYTOJO FUNKCIJOS, TEISES IR PAREIGOS

15. {staiga turi Sias teises:
1 5 . 1 . rengti ir priimti vidinius teises aktus, reglamentuoj andius vaizdo stebej imo vykdym4;

15.2. sprgsti del vaizdo duomenq perdavimo;
15.3. paskirtiui.vaizdo duomenq apsaug4 atsakingus asmenis ar padalini;

15.4. igalioti duomenq tvarkytojus tvarkyti vaizdo duomenis;

16. [staiga turi Sias pareigas:

Eil.
Nr.

Y rizdo stebOj imo vietos
adresas

Vaizdo
kamerq
skaiiius

Stebimos teritorijos ir patalpos

Vaizdo
duomenq
saugojimo
terminas

1 Alksnlnres g. 23, Klaipdda 10 [staigos lauko teritorija, kameros
pritvirtintos prie pastato sienq.

iki 14

kalendoriniq
dienu



16.1. uztikrinti istatymuose ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose aslnens

duomenq tvarkym4, nustatytq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq laikym4si;
16.2. igyvendinti duomenq subjekto teises Siose Taisyklese nustatytatvarka;
16.3. uztikrinti asmens duomenq saugum4, igyvendinant tinkamas organizacines ir

technines asmens duomenq saugumo priemones.
17. {staiga atlieka Sias funkcijas:
17.1. nustato vaizdo stebejimo tiksl4 ir apimti;
17.2. oryanizuoja Vaizdo irangos diegimo darbus;

"17.3. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenq tvarkymo
problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebejimo vykdymui uZtikrinti;

17.4. teikiametoding pagalb4darbuotojams vaizdo duomenq tvarkymo klausimais;
' 17.5. organizuoja darbuotojq mokymus asmens duomenq apsaugos klausimais.

V SKYRIUS
YAIZDO DUOMENV PERDAVIMAS IR DUOMENV GAVEJAI

18. Vaizdo duomenys, kuriuose yra uZfiksuotas duomenq subjektas gali biiti perduodami

duomenq subjekto ra5ytiniu pra5ymu, pateikus asmens tapatybg patvirtinanti dokument4. Teises

aktq nustatytatvarkavaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas, t.y. jo kopija, gali bUti

perduodamas:
1 8.1. jeigu jis yra i5saugotas;
18.2. jeigu jame nera uZfiksuoti tretieji asmenys arba yra trediqjq asmem+ ra5ytinis

sutikimas toki vaizdo ira54 perduoti.
19. Teisesaugos institucijq praSymu vaizdo iraSas gali b[ti perduodamas be varzde

uZfiksuotq asmenq sutikimo. .

20. Duomenq subjekto pra5yme turi bDti nurodytas asmens duomenq naudojimo tikslas,
perdavimo bei gavimo teisinis pagrindas ir pra5omq pateikti asmens duomenq apimtis. Vaizdo

duomenys duomenq valdytojo duomenq subjektui gali bffi pateikti tik ivertinus, kad yra teisetas

bei pagristas asmens duomenq naudojimo tikslas, perdavimo bei gavimo teisinis pagrindas ir
pra5oma pateikti tik tuos duomenis, kurie yra btitini nurodytams (:iems) tikslui (-ams) pasiekti.

21. Yaizdo duomenys duomenq valdytojo gali bfti pateikti ikiteisminio tyrimo istaigai,
prokurorui ar teismui del jq Linioje esandiq administraciniq, civiliniq, baudZiamqjq bylq, kaip

irodymai ar kitais istatymq nustatytais atvejais.

VI SKYRIUS
TECHNINES IR ORGANIZACINES VAIZDO DUOMENU TVARKYMO

PRIEMONES

22. Yaizdo ira5ymo irenginys kameromis uZfiksuoja vaizd4 skaitmeniniu biidu, kuris

lra5omas ! vidini kietqii disk4 (duomenys naikinami automati5kai, uLra1ant naujus duomenis

atminties diske)"
23.lstaiga privalo taikyti tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios uZkirstq

keli4 asmenq neteisetai prieigai prie vaizdo duomenq ar vaizdo duomenq panaudojimui.

24. lstaigos darbuotojai, atsakingi ui, vaizdo stebejimq ir vaizdo duomenis, pastebejg

vaizdo duomenq saugumo paZeidimus turi apie tai informuoti {staigos vadovq (klarba uL



duomenq apsaug4 atsaking4 asmeni) nedelsiant, bet ne veliau kaip per 4 (keturias) valandas, nuo
paZeidimo pastebej imo.

VII SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMO TVARKA

" 25. Duomenq subjektas, patvirtings asmens tapatybg, turi teisg:
25.1. praSyti leisti susipaZinti su {staigos vaizdo lraSais, kuriuose yra uZfiksuotas;
25.2. reikalauti apriboti vaizdo duomenq tvarkym4;' 
25.3. reikalauti i5trinti vaizdo ira5us;
25.4. reikalauti perduoti vaizdo duomenis kitam duomenq valdytojui.
26. Duomenq subjekto teise Zinoti apie savo asmens duomenq tvarkym4 igyvendinama Sia

tvarka:
26.1. apie vykdom4 vaizdo stebejim4 yra informuojama i5kabinant informacines lenteles

prie5 patenkant i patalpas ar teritorij4, kurioje vykdomas vaizdo stebejimas;
26.2. informacinese lentelese nurodant, kad yra vykdomas vaizdo stebejimas, duomenq

valdytojo juridinio asmens pavadinim4 ir kod4, kontakting informacij4 (adres4, el. pa5to adres4 ir
telefono ry5io numer!), asmens duomenq tvarkymo tikslus, detalesng informacij4 apie vykdom4
vaizdo stebejim4pateikiant internetineje svetaineje www.alksniukas.lt. Informacine lentele
patvirtinta Taisykliq 1 priede.

26.3.lstaigos darbuotojai apie vaizdo stebejim4 patalpose ar teritorijoje, kuriose dirba, turi
blti informuojami, pasira5ytinai susipaZistant su Siomis taisyklemis, prie5 pradedant vykdyti
vaizdo stebejim4 arba pirmq4 darbuotojo darbo dien4, arba pirm4j4 darbo dien4 po darbuotojo
atostogq, nedarbingumo laikotarpio ir pan.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27 . Taisykles perZi[rimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos ne radiau kaip kart4 per 1 metus

arba pasikeitus vaizdo duomenq tvarkym4 reglamentuojantiems teises aktams.
28. Darbuotojai, kurie yra igalioti tvarkyti vaizdo duomenis, privalo laikytis Siq Taisykliq,

pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq bei konfidencialumo ir saugumo

reikalavimq, itvirtinttl teises aktuose ir Siose Taisyklese. fstaigos darbuotojai paLeidg taisykliq
reikalavimus, atsako teises aktq nustatyta tvarka.

29. Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supaZindinami pasira5ytinai Taisykliq 2

priedas. Priemus naujq darbuotoj4, jis su Taisyklemis privalo bflti supaZindintas pirmqja darbo
dien4.


