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ALYTAUS LOPSELYJE.DARZELYJE,,LINELIS( IRENGTU vAIZDo STEBEJIM6
KAMERU NAUDOJIMO IR YAIZDO

DUOMENU TVAnTYMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDB,OSTOS NUOSTATOS

1. Alytaus lop5elyje-darLelyle,,Linelis" irengtq vaizdo stebejimo kamerq naudojimo ir
vaizdo duomenq tvarkymo tvarkos aprasas r(toliau - ApraSas) nustato Alytaus lopSelio-darZelio ,,Linelis,,
(toliau - lop5elis-darZelis) vidaus patalpqp lauko teritorijos stebejimo, vaizdo iraSymo, perZilrejimo,
saugojimo, perkelimo ir naudojimo tvark4, uZtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatymo, ir kitq teises aktq laikym4si bei igyvendinim4. Taip pat apibreLia darbuotojq
atsakomybg uZ Apra5o nustatytos tvarkos paZeidimus.

Z. Sis Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatymu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos 2 skyriumi, Duomenq
teikimo duomenq subjektui atlyginimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes
20ll m. rugsejo 14 d' nutarimu Nr. 1074, kitais teises aktais reglamentuojandiais santykius, kurie
atsiranda tvarkant asmens duomenis.

3. Sio ApraSo privalo laikytis visi lopielio-darZelio bendruomenes nariai ir svediai.
4. Yaizdo stebejimas - prevOncind saugumo priemond, kurios deka siekiama uZtikrinti

vie54j4 tvark4, nederamo elgesio, vagysdiq aprai5koms, lop5elio-d arielio naudojamo turto saugumo
tikslais.

5. Siame Apra5e vartojamos s4vokos:
Duomenq valdytojas - Alytaus lopselis-darZelis ,,Linelis", saugos tamyba.
Duomenq subjektas - juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
Vaizdo ira5as - lop5elio-darZelio teritorijoje irengtomis kameromis uZfiksuotas vaizdas.
Vaizdo steb6jimas - vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatines
vaizdo stebejimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar Sie duomenys yra i5saugomi laikmenoje.
Vaizdo duomeng ira5ymo irenginiai - lop5elio-dafielio turto apskaitoje esantys skaitmeniniai
irenginiai, skirti vaizdo duomenims irasyti, saugoti, perZiureti ir kopijuoti.
Vaizdo steb6jimo sistema -vaizdo duomenq ira5ymo irenginiai ir vaizdo stebejimo kameros.
Darielio darbuotojai - darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

6. Kitos Siame apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme ir kituose LR teises aktuose.



II SKYRIUS
I' LOPSELIO-DARZELIO ,,LINELIS" STEBEJIMAS vAIZDo KAMER0MIS IRREIKALAVIMAI T,OPSTUO-O.q.NZTLIO,,LINELIS( DARBUOTOJAMS

7. LopSelio-darZelio lauko teritorija yra
iraSai saugomi, periiiirimi bei kopijuojami istatymq
skirtus DVR irenginius.

fiksuojama vaizdo stebejimo kameromis .yaizdo
nustatyta tvarka, naudojant specialiai Siam tikslui

8' Lopselio-darZelio lauko teritorijos stebejimas vaizd.okameromis yra nenutrukstamas.
9'Yaizdo stebejimo kameros irengtos taip, kad atsizvelgiant i nustatyt qvaizdostebejimo

tiksl4, vaizdo stebejimas vykdomas ne didesneje teritorijos, negu tai yrabiitina ir renkama ne daugiau
vaizdo duomenq, negu tai yra bUtina.

10' vaizdo stebejimo kameros irengtos ir pritaikytos taip, kad nebltq nukreiptos i erdves,
kuriq stebejimas nenumatytas ir toks stebejimas zemintq Zmogaus onrma.

11' Lopselio-darZelio lauko teritorijos erdves fiksuoja 12 vaizdo stebejimo kameros
(33 punktas).

12' Visus ira5omus vaizdo duomenis turi teisg tvarkyti tik lop5elio-darZelio direktoriaus
paskirtas darbuotojas, atsakingas uZvaizdo stebejimo sistemos techning prieZinrqir vaizdo duomenq
tvarkym4 (toliau - atsakingas uZ vaizdo stebejimo sistemos prieiiir4darbuotojas), i5skyrus atvejus, kai
sistemoje yra techniniai gedimai arba atliekami profilaktiniai darbai.

l3.SusipaZinti su vaizdo duomenimis turi teisg visi lop5elio-darZelio darbuotojai, kurie
igyvendindami 5i4 teisg, isipareigoja laikytis asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiuose teisds
aktuose nustatytq reikalavimq.

14. Atsakingas uZ vaizdo stebejimo sistemos prieZiir4darbuotojas privalo:
14.1. laikytis pagrindiniq vaizdo duomenq tvarkymo principq bei konfidencialumo ir

saugumo reikalavimq, itvirtintq Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme,
Siose nuostatuose ir kituose teises aktuose;

14.2. rfitil<rinti, kad i stebim4 erdvg nepatektq gyvenamosios patalpos, iejimai ijas, joms
priklausandios privadios teritorijos, patalpos, kuriose asmenys pagrlstai tikisi absoliudios privatumo
apsaugos;

14.3. uZtikrinti, kad vaizdo stebejimo sistema bltq techniskai tvarkinga, techniniai Sios
sistemos sutrikimai butq Salinami operatyviai, panaudojant visus turimus techninius res,rsus;

14.4. imtis priemoniq, kad bttq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam vaizdo
duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui,
saugoti vaizdo duomenq irasymo irenginiuose esandius duomenis;

14.5. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti su
vaizdo duomenimis tam teises neturintiems asmenims;

14.6. nedelsdamas praneSti darZelio direktoriui apie bet kokiq ltartin4 situacij4, kuri gali
kelti gresmg darZelio tvarkomq vaizdo duomenq saugumui.

15. Darbuotojai i patalpq,, kurioje yra vaizdo ira5ymo irenginiai, nelleidZia pa5aliniq
asmenq, uZtikrina, kad vaizdo ira5as btitq neprieinamas kitiems asmenims bei neplatinamas.

16. Atsakingas ui vaizdo stebejimo kamery prieZilr4 darbuotojas pasirasytinai
supaZindinamas su asmens duomenq teising apsaug4 reglamentuojandiais teises aktais ir lsipareigoja jrl
laikytis.



III SKYRIUS
YAIZDO DUOMENV IRASYMAS rR SAUGOJTMAS

17 'Yaizdo iraSymo irenginyje (DVR) kameromis uZfiksuotas vaizdasskaitmeniniu bldu
ira5omas ividinikiet4ji disk4, kurio talpa 1 terabaitas.

l8' Vaizdo duomenys vaizdo duomenq ira5ymo irenginiuose saugomi ne trumpiau kaip 3
menesiai.

19' Del kietojo disko talpos efektyvaus naudojimo, uZsipildZius vaizdo ira5ymo irenginiui
automatiskai i5trinami seniausi vaizdo !ra$ai, o i atsilaisvinusi4 vietq iraSo naujausi4 vaizdosraut4.

20. Atsiradus poreikiui vaizdo iraSymo irenginio nustatymai gali bflti keidiami.
2l.Yaizdo ira5ymo irenginys leidhiaatlikti vaizdo iraSq paieskq pagal datq ir laik4.

IV SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTO TEISIV IGWENDINIMAS

22.Duomenq subjekto rasytiniu prasymu, pateikus asmens tapatybg
dokument4, arbateises aktq nustatyta tvarka vuzdo stebejimo kameromis uZfiksuotas
gali btti i5duodamas:

22.1. jeigujis yra i5saugotas;

22.2. jeigu jame nera uZfiksuoti tretieji asmenys arba yra trediqjq asmenq ra5ytinis
sutikimas tokivaizdo ira54 ftopijfl i5duoti.

23. Teisesaugos institucijq pra5ymu vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas
(koprja) gali biiti i5duodamas be vaizde uZfiksuotq asmenr+ sutikimo.

24. Duomenq subjekto, norindio gauti vaizdo ira54 Goprjq), kuriame uZfiksuotas ne tik
jis, bet ir tretieji asmenys praSyme turi blti nurodytas asmens duomenq naudojimo tikslas, teikimo bei
gavimo teisinis pagrindas ir pra5omq pateikti asmens duomenq apimtis.

25. Lop5elis-darZelis, gavgs duomenq subjekto paklausim4 del vaizdo duomenq, susijusiq
su juo, tvarkymo, ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo duomenq subjekto pra5ymo gavimo
dienos atsako, ar su juo susijg vaizdo duomenys yra tvarkomi, saugomi, ir jei saugomi, - apie Siq
duomenq teikimo tvark4.

V SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTO INFORMAVIMAS VYKDANT VAIZDO STEBEJIMA

26. Apie vykdomQ vaizdo stebejim4 teritorijoje ai5kiai ir tinkamai informuojama
ispejamaisiais Zenklais su visa Lietuvos respublikos asmens duomenq teisines apsaugos lstatyme
reglamentuota privaloma informacij a.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Lopielio-darZelio darbuotojai, paZeidg Sio apra5o reikalavimus, atsako teises aktq
nustatyta tvarka.

28. Tvarkos apraSas skelbiamas Alytaus lopSelis-darZelis,,Linelis" intemeto svetaineje.
29.U2 Sio apra5o laikymosi prieZiiirq ir jame reglamentuotg nuostatq vykdymo kontrolg

atsakingas lopSelio-darZelio pavaduotojas tikiui.

patvirtinanti

vaizdas (koprja)



30' vaizdo stebejimo kamerq naudojimo fu vaizdo duomenq tvarkymo tvarkos aprasas,
ivertinus taikymo praktik4, esant poreikiui atnaujin*u, inicijuojant naujus sio apraso pakeitimus.

3l' Pasikeitus teises aktq nuostatomis jomis vadovaujamasi is karto, nelaukiant apraSo
pakeitimo.

32.Lauko teritorijos stebejimas vaizdokameromis vykdomas adresu: Jaunimo g. 13,
Alytus.

33. Stebejimo erdves: 1. Kamera I fiksuoja Zaidimo aikStelg link varteliq vakarq puseje.

istaigos aik5telg.

2.Kamera2 fiksuoja iejim4 i istaig4 Siaurineje puseje.
3. Kamera 3 fiksuoja ivaiiavim4i istaigos aik5telg.
4. Kamera 4 fiksuoja gatvg rytineje puseje.
5. Kamera 5 fiksuoja vidini istaigos kiemeli.
6. Kamera 6 fiksuoja vidini istaigos kiemeliir ivaZiavim4 i

7. Kamera 7 fiksuoja Zaidimq aik5telg pietrydiq puseje.
8. Kamera 8 fiksuoja Zaidimq aik5telg pietq puseje.
9. Kamera 9 fiksuoja Zaidimq aik5telg vakarq puseje.
10. Kamera 10 fiksuoja iejim4 i istaig4 is pietq puses (II korpusas).
11. Kamera l1 fiksuoja Zaidimq aik5telg Siaures puseje.
12. Kamera 12 fiksuoja Zaidimq aik5telg i pietvakaritl pusg.


