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PRTENU LOPSELIO-DARZELrO,,PASAKA,, LAUKO TERTTORTJOJE IRENGTU
VAIZDO STEBEJIMO KAMBRU NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMEN(I TVARKYMO

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prienq lopSeJio-darZelio ,,Pasaka" lauko teritorijoje lrengtq vaizdo stebejimo kamerq
naudoj imo ir vaizdo duomenq tvarkymo tvarkos apraSas (toliau Apra3as) nustato lopSeliui-darZeliui
,,Pasaka" priklausiandiq pastatq (iSores) ir dalies aplink pastatus esandiq teritorijq stebejim4 vaizdo
kameromis bei vaizdo iraSymo, perZilrejimo, saugojimo, perkelimo ir naudojimo tvark4 uZtikinant
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo ir kitq teises aktq laikymqsi bei

igyvendinim4. Taip pat apibreZia darbuotojq atsakomybg uZ Apra5o nustatytos tvarkos paZeidimus.
2. Sis Apra5as parengtas vadovaujantis 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir

Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del
laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (toliau - Reglamentas),
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu (oliau - ADTAD bei kitais
Lietuvos Respublikos teises aktais, susijusiais su asmens duomenq tvarkymu ir apsauga.

3. Siame Apra5e vartojamos s4vokos:
Asmens duomenys - bet kokia informacija apie lizin[ asmenl, kurio tapatybe nustatyta arba

kurio tapatybg galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti visq pirma pagal identifikatoriq: vard4 ir
pavardE, asmens kod4, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatoriq, arba pagal vien4 ar kelis
to fizinio asmens fizines, fiziologines, genetines, psichines, ekonomines, kultlrines ar socialines
tapatybes poZymius;

Asmens duomenq tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemonemis su asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar operacijq
seka, kaip antai rinkimas, lra5ymas, r[Siavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas,
iSgava, susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant, platinant ar kitu bldu sudarant
galirnybg jais naudotis, taip pat sugretinirnas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas,
iStrynimas arba sunaikinimas;

Atsakingas asmuo - lopSelio-darZelio ,,Pasaka" darbuotojas, atsakingas uZ vaizdo apsaugos
sistemos techninq prieZirrr4, vaizdo ira5q administravim4 ir saugojimq vaizdo lra5ymo irenginyje.

Duomenq subjektas - vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas fizinis asmuo, kurio
tapatybg galima nustatyti (identitikuoti) pagal vaizdo ira5e uZfiksuoto atvaizdo apimti (veid4, Ugi ir
pan.).

Duomcnq valdytojas -Prienq lopSelis-darZelis,,Pasaka";
Duomenq tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentiira ar kita

istaiga, kuri duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
Duomenq gavdjas - fizinis arbajuridinis asmuo, valdZios institucija, agent[ra ar kita istaiga,

kuriai atskleidZiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji Salis ar ne;
Darbuotojai - lop5elio-darZelio ,,Pasaka" darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutarti.
Treiiasis asmuo - vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas fizinis asmuo, i5skyrus

duomenq subjekt4, kurio tapatybg galima nustatyti (identifikuoti) pagal vaizdo iraSe uZfiksuoto
atvaizdo apimti (veid4, lgi ir pan.).
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Vaizdo iralas -vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas'
Vaizdo stebdjimas - vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant

automatines vaizdo stebdjimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar Sie duomenys yra

iSsaugomi laikmenoje.
4. Y aizdo stebejimas yra prevencine saugumo priemone, kuria siekiama uZtikrinti pastatq ir

juose esandio materialinio turto apsaugq, saugi4 aplink4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto,

prievartos, patydiq, nederamo elgesio, Zalingq iprodiq, vagysdiq apraiSkoms.

5. Vaizdo stebejimas atliekamas, vaizdo duomenys tvarkomi ir administruojami
vadovaujantis Reglamentu, ADTAI, Prienq lopSelio-darZelio ,,Pasaka" darbuotojq asmens duomenq

tvarkymo taisyklese, Prienq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" ugdytiniq bei jq atstovtl asmens duomenq

tvarkymo taisykl€se, bei kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, susijusiais su asmens duomenq

tvarkymu ir apsauga.

6. Kitos ApraSe vartojamos apibreZtys atitinka Reglamente ir ADTA{ vartojamas apibreZtis.

7. Y aizdo duomenq valdytojas yra Prienq IopSelis-darZelis ,,Pasaka".

II SKYRIUS
VAIZDO STEBEJIMO TIKSLAI IR APIMTIS

8. Vaizdo stebej imo tikslai:
8. l. uZtikrinti Prienq lopielio-darZelio .,Pasaka" darbuotojq ir lankytojq saugum4;

8.2. apsaugoti nuosavybes teise ar kitu teisiniu pagrindu valdom4 Prienq lop5elio-darZelio

..Pasaka" turtq;
8.3. uZtikrinti visuomenis saugurtl4 ir vie3qiq tvarkq.
9. Vaizdo stebejimo pagrindas tvarkyti dr-romenis bltina sickiantteisetq tiek Prienq lopSelio-

darZelio ,.Pasaka", tiek ir duomenq sub.lektq interesq, t. y. siekiant uZtikrinti Prienq lopSelio-darZelio

,,Pasaka" darbuotojq ir lankytojq turto bei sveikatos sallgumE (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies 1)

punktas).
10. Vykdant vaizdo stebejirnq ApraSo 8 punkte nustatytais tikslais, tvarkomi asmenq.

patcnkandiq ivaizdo stebejimo laukq, irjq valdomq transporto priemoniq vaizdo duomenys.

I 1. Prienq lopSelyje-daLZelyj e ,.Pasaka" naudojama vaizdo stebeiimo sistema nenaudoja veido
atpaZinimo ir (ar) analizes technologijq; uZfiksuoti vaizdo duomenys nera grupuojanri ar
profiliuojami pagal konkretq duomenq subjekt4; naudojamas skaitmeninis DVR irenginys, skirtas
vaizdr-ri ira5yti bei saugoti.

12. Vaizdo stebejimas vykdor.nas tik Apra5o I priedc nustatytose teritorijose.
I 3. Vykdant vaizdo stebejim4 draudZiama:
13.1. ilengti ir eksploatuoti vaizdo kameras taip, kad ijq stebejimo lauk4 patektrl

gyvenamosios patalpos ir (ar) joms priklausanti privati teritorija ar iejimas ijq;
13.2. irengti ir eksploatuoti vaizdo kameras patalpose. kuriose asmenys pagristai tikisi

absoliudios privatu.r.ro apsaugos ir kur toks vaizdo stebejimas Zemir.ttq Zmogaus orum4;
1,1. Vaizdo duonienys negali biti naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems su ApraSo 8

punkte nustatytais tikslais.

III SKYIIIUS
DUOMENU VALDYTOJO FUNKCTJOS, TETStS rR PARIiIGOS

15. Drrornenq r aldytojas turi Sias tciscs:
1 5.1 . rengti ir priimti vidinius teises aktus, r'eglamentuoj andius vie5qjq vietq vaizdo stebejim4;
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15.2. priimti sprendimus del vaizdo duomentl teikimo duomenq subjektams ir (ar) tretiesiems

asmenin.rs:

15.3. paskirti uZ vaizdo duomcnq apsaug4 atsakingq PIienq lopSelio-darZelio ,,Pasaka"

darbuotojE arba, jei vaizdo duomenis tvarko kitas juridinis asmuo pagal sutarti, atsaking4 asmeni

nurodyti sutartyj e:

15.4. prieigq prie duomer.rq suteikti tik atsakingierrs darbuotojams ir duomenq tvarkytojams;

15.5. asmens duomenis pateikti ikiteisminio tyrimo fstaigai, prokurorui ar teismui, kai

duorlenys reikalingi teisminiam procesui, tyrimui ar kitiems teisetiems veiksmams atlikti.
16. Duomenq valdytojas turi Sias pareigas:

16.1. gZtikrinti Reglamente ir kituose teises aktuose. reglamentuojandiuose asmens duomenq

tvarkymE, nustatytq asmens duomenq tvarkymo reikalavimtl laikym4si;
16.2. igyvendinti duomenq subjekto teises Reglamento ir 3io Apra5o nustatyta tvarka;

16.3. uztikrinti vaizdo duomenq saugum4, lgyvendinant tinkamas organizacines ir technines

asrncns duomenq saugumo prientones:
16.4. parinkti tik toki duomenq tvarkytojq, kuris garantuotq reikiamas technines ir

organizacines vaizdo duopenq apsaugos priemones ir uZtikrintr+, kad tokiq priemoniq bitq laikomasi,

bei sudaryti sutartis su duomenrl tvarkytojais; duoti duomenq tvarkytojui nurodyt]]us del vaizdo

duomelrl tvarkynro; Zinoti apie ketinamas sudaryti sutartis su duomenq tvarkytoju bei duoti

iSarTkstinius raSytinius sutikimus del jq paskyrimo.
17. Duomenq valdytojas atlieka Sias lunkcijas:
17.1. nustato vaizdo stebejimo tikst4 ir apimti;
17.2. organizuoja vaizdo stebejimo sistemos diegimo darbus;

17.3. prireikus teikia duomenq subjektams vaizdo duomenq iSra5us;

17.4. alalizuojtr technologincs vaizdo duomentl tvarkymo problemas ir priima sprendimus,

reikalir.rgus tinkarnam vaizdo ste bejimui uZtikrinti;
17.5. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Apra5o l5-16 punktuose nurodytoms duomenq

valdytojo teisems ir pareigorns igyvendinti.

IV SKYRIUS
DUOMENU TVARKYTOJO FUNKCIJOS, -I-EISES IR PAREIGOS

18. Duomenq tvarkytojas turi Sias tcises:
18.1. reikalauti i5 asmenq, kuriems suteikta vaizdo stebejimo technikos prieiga. kad bntq

laikomasi Apra5e nustatytq duomenq saugos reikalavimq ir kitq asmens duomenrl saug4

reglamentuoj andiq teises aktr4 reikalavimq;
18.2. teikti duomenq valdytojui pasifllymus del duomenq tvarkymo techniniq ir programiniq

priemoniq gerinimo.
I 9. Duomenq tvarkytojas turi Sias pareigas:

19.1. uztikrinti, kad vaizdo stebejimo irangos ir asmens duomenq prieiga blltq suteikta tik
Aprcse nustatyta tr crka jgaliotierns lsntenints:

19.2. uZtikrinti. kad asr.nens duomenys bhtrl tvarkomi vadovaujantis Reglamentr.r (ES) 21 6/679

ir kitais asmer.rs duomenq apsaugE reglamentuoj andiais teises aktais;
19.3. uZtikrinti. kad stebimo vaizdo apimtis nebittq didesne. nei nustatyta Apra5e;

19.4. apsaugoti vaizdo duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo ar

atskleidimo.
20. Duomenq tvarkytojas atlieka Sias funkcijas:
20.1 . koordinuoja vaizdo jraSyrno veiksmus;
20.2. fgyvendina butinas technines duomenq saugumo priemones, kurios nustatomos,

atsiZvelgiant i pavojus, kurie kyla del duotnenq tvarkymo;
20.3. uztikrina, kad vaizdo duomenq prieigos teises bfltq suteiktos tik duomenq valdytojo

!galiotiems asmenims.



V SKYRIUS
TECHNINES IR ORGANIZACINES VAIZDO DUOMENU APSAUGOS PRIEMONES

21. Prienq lopSelyje-darZelyje taikomos asmens duomenq apsaugos technines ir organizacines
priemones, kuriomis siekiama apsaugoti vaizdo duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo:

21 .1 . taikomos bendros apsaugos priemonds:
21.1.1. saugus ir tinkamas technines irangos iSdestymas irjos prieZiflra;
21.1.2. prieSgaisrines apsaugos tamybos nustatytq normq laikymasis;
21.1.3. idiegta bendra apsaugos signalizacijos sistema;
21 . 1 .4. saugus ir tinkamas darbo organizavimas;
21.2. taikoma prieigos prie vaizdo stebejimo sistemos ir vaizdo duomenq apsauga, valdymas

ir kontrole;
21.3. prieiga prie vaizdo duomenq suteikiama tik tam Prienr.l lop5elio-darZelio ,,Pasaka"

darbuotojui, kuriam duogrenys yra reikalingi jo funkcijoms rykdyti; jeigu pasitelkiamas duomenq
tvarkytojas, prieiga prie vaizdo duomenq suteikiama tik duomenq tvarkytojo igaliotam darbuotojui;

21.4. su vaizdo duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti Prienq lop5elio-
darZelio ,,Pasakas" darbuotojui ar duomenq tvarkytojui yra suteiktos teis6s;

21.5. uZtikinamas patalpq, kuriose saugomi vaizdo duomenys, saugumas - ribojama ir
kontroliuojama neturindiq igaliojimq tvarkyti vaizdo duomenis asmenq prieiga prie vaizdo stebejimo

sistemos, rakinamos patalpos, kuriose yra vaizdo duomenq ira5ymo irenginiai;
2l.6. prieigos prie vaizdo duomenq slaptaZodZiai suteikiami, keidiami ir saugomi uZtikrinant

jq konfidencialum4;
21.7. taikoma vaizdo duomenq apsauga nuo neteiseto prisijungimo prie vidinio kompiuteriq

tinklo elektroniniq rySiq priemonemis - kompiuteriq tinklas apsaugotas ugniasiene;
21.8. uZtikrinam a yaizdo stebejimo sistemos apsauga nuo kenksmingos programinds irangos

- nuolat atnaujinama vaizdo stebejimo sistemos programine iranga, idiegtos ir nuolat atnauj inamos

antivirusin€s programos;
21.9. nedaromos atsargines vaizdo duomenq kopijos.
22. Atsakingas tL vaizdo stebejimo sistemos prieZilr4 darbuotojas privalo:
22.1. susipa'Zinti su Siuo ApraSu ir laikytis pagrindiniq vaizdo duomenq tvarkymo principq bei

konfidencialumo ir saugumo reikalavimq, itvirtintq Reglamente, Siame Apra5e ir kituose teises

aktuose;
22.2. neatskleisti, neperduoti vaizdo duomenq ir nesudaryti sqlygq bet kokiomis priemonemis

susipaZinti su vaizdo duomenimis tam teises neturintiems asmenims;
22.3. neileisti pa5aliniq asmenq i patalp4, kurioje yra vaizdo duomenq ira5ymo irenginiai ir

saugomi vaizdo duomenys;
22.4. nedelsdamas pakeisti slaptaZodi, jeigu iSkilo lsilauZimo i kompiuteri su saugomais

vaizdo duomenimis gresme ar kilo itarimas, kad slaptaZodis tapo Zinomas tretiesiems asmenims;
22.5. prane5ti tiesioginiam vadovui ir duomenq apsaugos pareiglnui apie bet kokiE itartin4

situacij4, kuri gali kelti gresmg lop5elio-darZelio ,,Pasaka" tvarkomq vaizdo duomenq saugumui:
22.6. nltikrinti, kad vaizdo stebej imo sistema biitq techniSkai tvarkinga, techniniai Sios

sistemos sutrikimai biitrl Salinami operatyviai, panaudojant visus turimus techninius resursus;

22.7. imtis priemoniq, kad butq uZkirstas kelias bet kokiam atsitiktiniam ar neteisetam vaizdo
duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui,
saugoti vaizdo duomenq ira5ymo lrenginiuose esandius duomenis;

23. Prieigos prie vaizdo duomenq teises naikinamos pasibaigus Prienq lop5elio-darZelio

,,Pasaka" irjo darbuotojo darbo santykiams, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms atlikti nereikalinga
prieiga prie vaizdo duomenq, taip pat nutraukus asmens duomenq tvarkymo sutarti, sudaryt4 su

asmens duomenq tvarkytoju, ar Siai sutardiai nustojus galioti.
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VI SKYRIUS
TERITORIJOS VAIZDO STEBEJIMAS

24. Prienq lopSelio-darZelio ,,Pasaka" lauko teritorija yra stebima vaizdo stebejimo
kameromis (Apra5o 1 priedas).

25.Yaizdo lraSai saugomi ir perZilrimi istatymq nustatyta tvarka, naudojant specialiai Siam

tikslui skirtus irenginius.
26. Lauko teritorij4 fiksuoj a7 vaizdo stebejimo kameros (ApraSo 1 priedas).
27 . Latko teritorij os stebej imas vaizdo kameromis yra nenutr[kstamas.
28. Vaizdo stebej imo kameros irengtos taip, kad, atsiZvelgiant i nustatyt4 vaizdo stebejimo

tiksl4, vaizdo stebejimas butq rykdomas ne didesneje teritorijos dalyje, negu tai yra biitina, ir renkama
ne daugiau vaizdo duomenq, negu tai yra bitina.

29. Y aizdo stebejimo kameros irengtos ir pritaikytos taip, kad nebtitq nukreiptos i erdves,

kuriq stebejimas nenumatytas ir toks stebej imas Zemintq Zmogaus orumq.
30. Duomenq v4ldytojas, atsakingas tL vaizdo duomenq tvarkym4, privalo uZtikrinti, kad

pries patenkant iteritorij4, kurioje vykdomas vaizdo stebejimas, b[tq iSkabintos informacinds lenteles
ir (arba) priklijuoti lipdukai (Apra5o 3 priedas). Informacin€s lenteles ir (arba) lipdukai turi bflti
ai5kiai matomi prieS patenkant i vaizdo stebejimo zon4, juose turi bfiti nurodyta:

30.1. informacija apie vykdomq vaizdo stebdjim4;
30.2. duomenq valdytojo juridinio asmens pavadinimas ir kontaktiniai duomenys;
30.3. asmens duomenq tvarkymo tikslas;
30.4. nuoroda i informacijos Saltini, kur biitq galima gauti detalesnes informacijos apie

vykdom4 vaizdo stebejim4 bei duomenq subjektq teisiq igyvendinim4.
31. SusipaZinti su visais vaizdo lra5ais turi teisg Prienq lopSelio-darZelio ,,Pasaka"

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir iikvedys.

VII SKYIUUS
vArzDo IR rsu SAUGOJIMO rR TSDAVIMO TVARKA

32. Y aizdo iraSymo irenginyje (DVR) kameromis uZfiksuotas vaizdas skaitmeniniu biidu

ira5omas ividini kietqii disk4 @DD).
33. Del ribotos kietojo disko talpos vaizdo iraSymo irenginys automatiSkai iStrina seniausius

vaizdo ira3us, o i atsilaisvinusi4 viet4 ira5o naujausi4 vaizdo sraut4.

34. Vaizdo iraSai kietuosiuose diskuose saugomi 14 kalendoriniq dienq. Vaizdo iraiai
saugomi ilgiau nei 72 valandos tam, kad uZtikinti reikalingos informacijos pateikim4 teisesaugos

institucijoms galimo teises paZeidimo aplinkybiq nustatymo tikslu.
35. Atsiradus poreikiui vaizdo ira5ymo irenginio nustatymai gali biiti keidiami.
36.Yaizdo iraSymo irenginys leidZia atlikti vaizdo ira5q paie5kq pagal datq ir laikq.
37. Duomenq subjekto raSytiniu, motyvuotu praSymu, pateikus asmens tapatybg

patvirtinanti dokument4, vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdo ira5as (kopija) gali blti
iSduodamas arba suteikiama teise ji perZi[reti kompiuteryje:

37. 1. jeigu jis yra i5saugotas;
37 .2. jeigu jame nera uZfiksuoti tretieji asmenys arba yra trediqjq asmenq raSytinis sutikimas

tokf vaizdo ira54 (kopij4) iSduoti.
38. Duomenq subjekto, norindio gauti vaizdo ira54 ftopij4), kuriame uZfiksuotas ne tik jis,

bet ir tretieji asmenys, motyvuotame praSyme turi bflti nurodytas asmens duomenq naudojimo tikslas,
teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir pra5omq pateikti asmens duomenq apimtis. Pra5ymas
nagrinejamas teises aktq nustatyta tvarka ir terminais.

39. PraSymas gali b[ti netenkinamas istatymr.] nustatytais atvejais, kai reikia uZtikrinti:
39.1 .vie5qj4 tvark4, nusikaltimq prevencij4, tyrim4, nustatym4 ar baudZiamqjl persekiojimq;
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39.2. tarnybines ar profesines etikos paZeidimq prevencijq, tyrim4 ir nustatym4;

39.3. duomenq subjekto ar kitq asmenq teisiq ir laisviq apsaugq.

40. Prienq lop5elis-darZelis .,Pasaka" atsisakydamas tenkinti duomenq subjekto praSymq,

duomenq subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus bei nurodo atsisakymo pateikti informacij4

apsk urrd inro tr lrkq.
41 . Teisesaugos institucijq motyvuotu pra5ymu vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas

vaizdo !raSas (kopija) gali b[ti iSduodamas be vaizde uZfiksuotq asmenq sutikimo.
42. Duomenq subjekto ar teisisaugos institucijq raSytini motyvuot4 pra5ym4 iSduoti vaizdo

kameromis uZfiksuot4 vaizdo ira54 (kopij4) registruoja uZ vaizdo administravirn4 ir saugojim4

atsakingas asmuo Apra5o 2 priedo lenteleje nustatyta tvarka.
43. Vaizdo fra5o kopijos parengimo i3laidas, kurios atitinka laikmenos kair.r4 pagal jos

isigijimo dokumcntus, apmoka duomenq subjektas, norintis gauti vaizdo lra54 Goptjq).

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Praradus asmens duomen is dil.force mcieure aplinkybiq, asmuo (-enys), atsakingas (-i)
u2 informacines sistemos, kurioje saugomi tvalkomi asmens duomenys, prieZilrq ir technini
aptarnavim4, tr-rri imtis priemoniq, kad per kuo fmanoma trumpesni laik4 bntq atkurti prarasti asmens

duomenys.
45. Prienq lopSelio-darZelio ,,Pasaka" darbuotojai, paZeidg ApraSo reikalavimus, atsako

teises aktq nustatyta tvarka.
46. Pasikeitusiomis teises aktq nr"rostatomis vadovaujamasi i5 karto, nelaukiant ApraSo

pakeitimo.


