
PATVIRTINTA
Vilniaus lop5elio - darZelio ,,Valpelis"
Direktoriaus o t
2020m. russeio mdn.fthd-
isakymu N;. Y-4/ -

VILNIAUS LOPSELIO - DARZELIO

,,VARPELIS.,

YAIZDO STEBEJIMO IR

FOTONUOTRAUKU VYKDYMO

TAISYKLES



I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaizdo stebejimo ir fotonuotraukq vykdymo taisykliq (toliau - Taisykles) tikslas -

reglamentuoti vaizdo steb6jimq Vilniaus lop5elyje - darZelyje ,,Varpelis" (toliau - lop5elis -

darZelis), uZtikrinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 delfziniq asmenq

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama

Direktyva 95146/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos

istatymo (toliau - ADTAI), kitq istatymtl bei teises aktt1, reglamentuojandiq asmens duomenq

tvarkymq ir apsaug4, laikymqsi ir igyvendinimq.

2. vykdant vaizdo stebejimq ir fotonuotraukq vykdymq vadovaujamasi BDAR irjo

igyvendinamais teises aktais, ADTAI, ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais asmens duomenq

apsaugQ.

Ir. TATSYKLtST VaRTOJAMOS SAVOKOS

3. Taisyklese vartojamos sqvokos ir trumpiniai:

3.1. Prieiga prie vaizdo ir fotonuotraukrl irangos - fizine prieiga ar prieiga elekfioninio

rySio priemonemis, suteikianti asmeniui galimybg keisti, Salinti ar atnaujinti teohnines vaizdo

irangos komponentus ar programing irangq nustat5rti vaizdo irangos veikimo parametrug prieiga

prie vaizdo stebejimo metu surinktq asmens duomenq;

3.2. Vaizdo ir fotonuotraukr; iranga - vaizdo stebejimo ir ira5ymo, fotonuotraukq technine

ir programine iranga, vaizdo duomenq ira5ymo irenginiai ir vaizdo stebejimo kameros;

3.3. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su Duomenq subjektu, kurio

tapatybe yra Zinoma arba gali biiti tiesiogiai ar netiesiogiai nustagrta;

3.4. Duomenrl tvarkytojas - fizinis arbajuridinis asmuo, valdZios institucija" agentflra ar

kita istaiga, kuri duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

3.5. Duomenq valdytojas - Vilniaus lop5elis - darZelis,,Varpelis", juridinio asmens kodas:

190030019, adresas: Ukmerges 9.204,LT-07167 Vilnius, tel. 8 (5) z4z2g4s,g(5)2417020,

elektroninio pa5to adresas: rastine@varpelis.vilnius.lm.lt (toliau - Duomeml val$ttojas);

3.6. Duomenrl subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tuarkomi Taisyklese

nustat5rtais tikslais;

3.7. Fotonuotrauka * fotografavimo irenginiu ir (arba) vaizdo stebejimo kameromis

padaryta nuotrauka;

3.8. Vaizdo stebGjimas - vaizdo duomenq, susiiusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas

naudojant automatines vaizdo stebejimo kameras;



3.9. Vaizdo steb0jimo sistema - vaizdo duomenq ira5ymo irenginiai ir vaizdo steb€jimo

kameros.

3.10. Toliau TaisyklOse vaizdo duomenys, vadovaujantis ADTAf ir BDAR nuostatomis, turi

b0ti vadinami Asmens duomenimis;

3.11. Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka ADTAI ir BDAR vartojamas s4vokas;

3.12. Duomenq valdytojas turi teisg pasitelkti Duomenq tvar$rtojq tuarkyti vaizdo ir

fotonuotraukq duomenis.

IIr. VATZDO STEBtJTMO IR FOTOIYUOTRAUI(U VYKDYMO TIKSLAS IR AprMTrS

4.Yaizdo stebejimo tikslas - vaizdo stebejimas vykdomas siekiant uZtikrinti lop5elio -

darZelio nuosavyb€s teises apsaug4, garantuoti lopSelio - darZelio valdomo turto saugum4 ir
neliediamumq teikiamq paslaugq kokybg ir administravimo procesq lopSelio - darZelio darbuotojq

bei aukletiniq saugumq.

5. Vaizdo steb€jimas vykdomas visq par4. Fotonuotaukos su fotografavimo irenginiu

daromos tik atliekant techning ap?"ittry ir tik tais atvejais, kai nustatomi tam tikri rizikos veiksniai.

Vaizdo stebejimas atliekamas kartu ira5ant ir garsg.

6. Vaizdo stebejimas atliekamas loplelio - darZelio teritorijoje.

7. Fotonuotraukos turi btiti daromos ir vaizdo stebejimo kameros turi btiti irengiamos taip,

kad vaizdo stebejimas ir (ar) fotonuotraukos nebiitq daromas didesn€je Duomenq valdyojo

teritorijoje, nei yra nurodyta Siq Taisykliq 6 punkte.

8. Vaizdo stebejimas vykdomas ir fotonuotraukos daromos ne didesneje lopSelio - darZelio

teritorijos dalyje, negu tai yra butina Taisykliq 4 punkte nurodytiems tikslams.

9. DraudZiama vykdyti vaizdo stebejimq ir (ar) daryti fotonuotraukas lop5elio - darZelio

teritorijoje, kurioje Duomenq subjektas pagristai tikisi absoliudios privatumo apsaugos ir kur toks

stebejimas Zemintq hnogaus orumQ (pvz., tualetuose, persirengimo patalpose ir pan.).

10. Vaizdo stebejimo ir fotonuotraukq duomenys negali buti naudojami kitiems tikslams,

nesusijusiems su Taisykliq 4 punkte apibreZtais tikslais.

I l. Vaizdo steb6jimo ir fotonuotraukq apimtis ir tikslas keidiami tik pakeitus Sias

Taisykles.

IV. YATZDO STEBTJIMO rR FOTOI{UOTRAITKU VYKDYMO TVARKA

12.UZ, vaizdo stebejimo ir fotonuohaukq sistemos prieZiiirq ir naudojimq loplelio -

darZelio teritorijoje atsakingas asimuo paskiriamas atskiru isakymu.



13. Apie vaizdo stebejimq ir fotonuotraukq darymq lop5elio - darZelio teritorijoje

informuojama uha5ais ant durq, patenkant i stebim4 teritorij4.

14. Paskirtas atsakingas asmuo privalo uZtikrinti, kad vietose, kuriose vykdomas vaizdo

stebejimas, biitq ai5kiai ir tinkamai pateikiama 5i informacija:

14.1. vaizdo stebejimo Zenklas su ulra5u: "Vykdomas vaizdo steb€jimas", kuriame

pateikiama ir kontaktine informacija: Vilniaus lop5elis - darZelis,,Varpelis", juridinio asmens

kodas: 190030019, adresas: Ukmerges g.204,LT-07167 Vilnius, rel. S (5) 2422845,8 (5)2417020,

elektroninio paSto adresas : fastine@varpe I i s. vi ln ius. lm. lt.

V. DUOMEI\TIJ VALDYTOJO IR DUOMENTJ TVARKYTOJO FT'NKCIJOS, TEISTS IR
PAREIGOS

15. Duomenq valdytojas turi Sias teises:

15.1. rengti ir priimti vidinius teises aktus, reglamentuojanEius vaizdo stebejimo ir
fotonuotraukq vykdymq;

15.2. sprgsti del vaizdo ir fotonuoftaukq duomenq teikimo;

15.3. paskirti uZ vaizdo ir fotonuotraukq duomenq apsaugQ atsakingq asmeni ar padalin!;

15.4. igalioti duomenq tvarkytojus tvarkyti vaizdo ir fotonuotraukq duomenis.

16. Duomenq valdytojas turi Sias pareigas:

16. I . uZtikrinti teise s aktuose, reglamentuojandiose asmens duomenq tvarkym4, nusta6/tus

asmens duomenq tvarkymo rcikalavimus;

16.2. igyvendinti duomenq subjekto teises teises aktq nustatSrta tvarka;

16.3. uZtikrinti asmens duomenq saugumq, igyvendinant tinkamas organizacines ir
technines asmens duomenq saugumo priemones;

16.4. parinkti tik toki duomenq tvarkytojq kuris garantuotq reikiamas technines ir
organizacines asmens duomenq apsaugos priemones ir uftikrint% kad tokiq priemoniq biitq

laikomasi bei sudaryti sutartis su duomenq tvarkytojais;

16.5. duoti duomenq tvarkytojui nurodymus del vaizdo ir (ar) fotonuotraukq duomenq

tvarkymo. Linotiapie ketinamas sudaryti sutartis su pagalbiniais duomenq warkytojais bei duoti

i5ankstinius ra5ytinius sutikimus dOl jq paskyrimo.

17. Duomenq valdytojas atlieka Sias funkcijas:

17.1. nustato vaizdo stebejimo ir fotonuotraukq darymo tiksl4 ir apimt!;

17.2. organizuoja vaizdo stebejimo sistemos diegimo darbus;

17.3. suteikia prieigos teises ir igaliojimus warkyti vaizdo ir fotonuotraukq duomenis;



17.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo ir fotonuotaukq

duomenq tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebejimo ir
fotonuotraukq vykdymui uZtikrinti;

17.5. teikia metoding pagalbqdarbuotdams ir duomenq tvarlgrtojams vaizdo ir
fotonuohaukq duomenq tvarkymo klausimais;

17.6. organizuoja darbuotojq mokymus asmens duomenq teisines apsaugos klausimais;

17.7. vykdo kitas funkcijas, reikalingas igyvendinti Taisykliq l5-16 punktuose nurodytas

duomenq valdytojo teises ir pareigas.

18. Duomenq warkytojas turi Sias pareigas:

18.1. apsaugoti vaizdo ir fotonuotraukq duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto

sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo;

18.2. numatyti ir igyvendinti priemones, maZinantrias duomenq atskleidimo ir praradimo

rizikq ir uZtikrinandias prarastq duomenq atk0rimq bei duomenq apsaugg nuo klastojimo;

18.3. uZtikdnti, kad vaizdo ir fotonuotraukq iranga veikq tinkamai;

18.4. informuoti duomenq subjektus apie duomenq tvarkymq ir duomenq subjektq teisiq

igyvendinim4;

18.5. uftikrinti, kad prieiga prie duomenq tvarkymo irangos ir duomenq biitq suteikta tik
Taisyklese nustagta tvarka igaliotiems asmenims;

18.6. uZtikrinti, kad duomenq valdytojui ir duomenq subjektams pateikti duomenys

atitiktq jo tvarkomus duomenis;

18.7. nustat5rti duomenq tvarkymo organizavimo principus ir tvarkq;

18.8. uZtikrinti, kad stebimo vaizdo ir fotonuotraukq apreptys nebiitq didesnes, nei

nustatyta Taisyklese;

18.9. uZtikrinti, kad duomenys biitq saugomi ir naikinami Taisyklese nustat5rtais terminais;

18.10. uZtikrinti, kad duomenys bEtq tvarkomi vadovaujantis Taisyklemis ir teises aktais.

19. Duomenq tvar$aojas atlieka Sias funkcijas:

19.1. organizuoja ir vykdo duomenq tvarkymo irangos diegimq ir (ar) prieZiiir4;

19.2. koordinuoja vahdo ira5ymo ir fotonuotraukq darymo veiksmus;

19.3. palaiko rySius su duomenq tvarkymo irangos prieZitiros ir palaikymo paslaugq

teikeju;

19.4. prireikus formuoja ir teikia duomenq valdytojui duomenq israsus;

19.5. inicijuoja ir igyvendina biitinas organizacines ir technines duomenq saugumo

priemones siekdamas uZtikrinti, kad:

19.5.1. duomenys biitq pasiekiami tik i5 vidinio kompiuteriq tinklo;

19.5.2. prieigos prie duomenq teises biitq suteiktos tik duomenq valdytojo lgaliotiems
asmenims;



19.6. nustato duomenq tvarkymo irangos veikimo parametrus;

19.7. pnLinn duomenq tvarkymo irangos veikimq Salina sutrikimus.

YI. VAIZDO IR FOTOI\IUOTRAUI(U DUOMENU TEIKIMAS IR GAYTJAI

20.Yaizdo ir fotonuotraukq duomenys tetiesiems asmenims teikiami tik esant

nustatytam asmens duomenq teiseto tvarkymo kriterijui pagal ra5ytini pra5ymq kuriame nurodytas

duomenq gavimo tikslas ir pagrindas.

2l.YaizAo ir fotonuotraukq ira5ai lop3elio - darZelio vadovo sprendimu gali b0ti pateikti

ikiteisminio tyrimo istaigai, prokurorui ar teismui del jq Zinioje esandir4 administracinitS civiliniq,

baudliamqirl byhl, kaip irodymai ar kitais teises aktq nustat5rtais atuejais.

vII. PRTEIGOS TETSIU rR IGALTOJTMI] TVARr(yTr ASMENS DUOMENTS

SUTEIKIMO, NAIKII\IIMO IR KEITIMO TVARKA

22. Darbuotojai gali tvarlqai asmens duomenis tik po to, kai jiems [sakymu suteikiama

prieigos teisO.

23. Prieigos teises tvarhrti asmens duomenis suteikiamos tiems darbuotojams, kuriems

asmens duomenys yra reikalingi jq funkcijoms vykdyti.

24. Prieigos teises darbuotojui suteikiamos, keidiamos ir panaikinamos tik lop5elio -

darZelio vadovo sprendimu, kuriame turi b0ti nurodoma: darbuotojo vardas, pavarde, pareigos ir
kokios prieigos teises turi biiti suteiktos ar panaikintos.

25. Prieigos teises darbuotojui turi b0ti suteiktos po to, kai darbuotojas pasira5ytinai

susipaZista su Siomis taisyklemis ir informavus, kaip tinkamai laikytis asmens duomenq tvarkymo

reikalavimq.

26. Darbo santykiams pasibaigus, darbuotojo prieigos teises panaikinamos.

YrIr. YATZDO IR FOTONUOTRAUT(U tRAsU PRTEZTUROS rR SAUGOJTMO TVARKA

27. Yaizdo duomenq skaitmeninese laikmenose saugojimo laikas - iki 30 kalendoriniq

dienq. Fotonuotraukq saugojimo laikas - 2 metai po technin€s apZiiiros atlikimo.

28. Fotonuotraukos i5 vaizdo stebejimo kamerq saugomos lop5elio - darZelio archyve.

29. Jeigu vaizdo ir fotonuotraukq ira5q duomenys naudojami kaip irodymai civilineje,

administracin€je ar baudZiamojoje byloje ar kitais istatymq nustagtais atvejaiq vaizdo duomenys

turi biiti saugomi tielq kiek reikalinga Siems duomenq tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant,

kai tampa nebereikalingi.



30. Darbuotojas, atsakingas uZ vaizdo stebejimo ir fotonuotraukq sistemos prieZiiir4 ir

naudojimq lop5elio - darZelio teritorijoje, uZtikrinq kad neigalioti asmenys neturetq galimybes

prieiti prie tvarkomq asmens vaizdo ir fotonuotraukq duomenq.

31. Atsakingi asmenys, pasibaigus vaizdo duomenq saugojimo terminui, uftikrinq kad

vaizdo duomenys automatiniu btidu biitq ulra5omi ant virlaus, taip iSftinant seniausio laikotarpio

duomenis. Fotonuotraukos perkeliamos i ilgalaikio saugoj imo laikmenas.

32. Visi vaizdo stebejimo valdymo irenginiai uZrakinami atskirose patalpose, gamintojo

suteikti standartiniai prisijungimo vardai ir slaptaZodZiai turi b8ti pakeisti. Patekti ipatalpq kurioje

yra vaizdo steb6jimo valdymo iranga, turi teisg lop5elio - darZelio vadovo sprendimu igalioti ut

vaizdo stebej imo sistemos prieZiiirq atsakingi darbuotojai.

D(. DUOMET{I' SAUGUMO pAzErDrMU VALDYMO IR REAGAyTMO I srUOS

PAZEIDIMUS TVARKA

33. Lop5elio - darZelio atsakingas darbuotdas ar kitas darbuotojas pastebejgs, kad vaizdo

stebejimo sistema, vaizdo ir (ar) fotonuotraukos tapo prieinamos ar gali tapti prieinamos asmenims,

kurie tam neturi teisds privalo:

33.1. nedelsiant imtis visq [manomq priemoniq neteis0tai prieigai prie stebejimo sistemos

nutraukti;

33.2. nedelsiant apie tai informuoti lop5elio - darZelio vadovq;

33.3. darbuotojq atsakingq uZ vaizdo stebejimo ir fotonuotraukq sistemos prieZiiir4 ir

naudojimq lop5elio - darZelio teritorirjoje;

33.4. nedelsiant apie tai informuoti asmens duomenq pareigEnq (ei toks yra).

X. BAIGIAMOSIOS I\ruOSTATOS

34. Darbuotojai, kurie yra igalioti tvarlq/ti vaizdo ir (ar) fotonuotaukq duomenis arba

eidami savo pareigas juos suZino, privalo laikytis pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo

reikalavimq bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimq, itvirtinq Taisyklese ir teises aktuose.

Darbuotojai, paZeidg Taisykles, atsako teis€s aktq nustat5rta tvarka.

35. Su Taisyklemis turi biiti supaZindinti visi lop5elio - darZelio darbuotojai.

SupaZindinimas vykdomas raStu arba elekffoninemis priemonemis, kurios uZtilaina susipaZinimo

irodomumq.

36. Taisykl6s skelbiamos svetaineje ir intranete arba pateikiamos duomenq subjektui

papra5ius.



37. Taisykles tvirtinamos lop5elio - darZelio vadovo. Taisykles ne rediau kaip kart4 per

metus perZi0rimos ir prireikus atnaujinamos.


