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VILNIAUS R. MAISIAGALOS VAIKU LOPSELIO.DARZBLIO
VAIZDO DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

1.
1.1.

PAGRINDTNES SAVOKOS
Siose Vaizdo duomenq tvarkymo taisyklese (toliau - VDTT) didLiqa raide ra5omos
s4vokos turi {staigos (Vilniaus r, Mai5iagalos vaikq lop5elis-darZelis, juridinio asmens kodas
191324454, buveine Vilniaus r. sav,, Mai5iagalos sen., Mai5iagala, Kiemeliq g. 7A, DAP
el. pa5to adresas edita.iselionis@gmail.com) Asmens duomenq tvarkymo taisyklese
nurodytas ir Lemiau nurodytas reik5mes, iSskyrus atvejus, kai kitoki4 prasmq joms suteikia
kontekstas:
(i) lstaigos Veikla reiSkia fstaigos vykdom4 vaikq ugdymo veikl4;
(ii) Vaizdo duomenys rei5kia mokiniq, darbuotojq bei kitq asmenq, patekusiq yvarzdo
stebejimo lauk4, vaizdo duomenys, data;

(iii)

Vaizdo duomenq tvarkymas rei5kia bet kuri su Vaizdo duomenimis atliekam4
veiksmq: rinkim4, uZra5ym4, kaupim4, saugojim4, klasifikavim4, grupavim4,
jungim4, keitim4 (papildym4 ar taisym4), teikim4, paskelbim4, naudojim4, logines
irlar aritmetines operacijas, paie5k4, skleidim4, naikinimq ar kitokf veiksm4 arba
veiksmq rinkini;

(iv)

Vaizdo stebdjimas rei3kia Yatzdo duomenq tvarkym4, naudojant automatines
vaizdo stebejimo priemones (vaizdo kameras), nepaisant to, ar Sie duomenys yra
iSsaugomi duomenq laikmenoj e.

2.
2.1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

VDTT reglamentuoja Vaizdo duomenq Duomenq valdytojo (fstaigos) funkcijas, teises
pareigas
tvarkant Vaizdo duomenis veikloje, susijusioje su fstaigos Veikla, taip pat
ir
nustato Duomenq subjektrl teises ir kitus su Vaizdo duomenq tvarkymu {staigoje susijusius
klausimus.
Sios

saugumo uZtikrinimas;

tikslais tvarko

tik Duomenq subjektq Vaizdo

i Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
q apsaugos reglamentu ir kitais teises aktais,
apsaug4, taip pat Siomis VDTT.

2.5.

fstaigos paslaugq teikejq darbuotojai, turintys prieig4 prie Vaizdo duomenq, su VDTT
supaZindinami ra5tu. Duomenq tvarkymo sutartyse su minetais paslaugq teikejais (jei tokios
sudaromos) turi buti itvirtinta paslaugq teikejq pareiga savo darbuotojus raStu supaZindinti
su Siomis VDTT. Tokie darbuotojai taip pat pasira5o Konfidencialumo isipareigojimus
(forma 20 priedas prie Taisykliq).

3.
3.1.

VAIZDO DUOMENU TVARKYMAS

3.2.
3.3.
3.4.

Yaizdo stebejimo kameros ir jq fiksuojamos erdvds nurodytos VDTT

3.5.

Yaizdo duomenis tvarko Vaizdo duomenq Duomenq valdytojas - fstaiga, [staiga nustato
Siose VDTT aptartus Yaizdo duomenq tvarkymo tikslus ir priemones.
1

priede.

Vaizdo duomenq apsaug4 organizuoja,uLtrl<rrna ir vykdo IT specialistas.
Asmuo, kuriam asmens duomenys yra atskleidLiami, privalo:

(i)

tvarkyti Yaizdo duomenis vadovaujantis Lietuvos Respublikos

istatymais,
Bendruoju duomenq apsaugos reglamentu, kitais teises aktais ir Siomis VDTT;
(ii) tvarkyti Yaizdo duomenis tik Siq VDTT 2.2. (i-iii) p. nustatytais tikslais;
(iii) saugoti Yaizdo duomenq paslapti;
(iv) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti
su Vaizdo duomenimis ne vienam asmeniui, kuriam nesuteikta teise tvarkyti Vaizdo
duomenq;
(v) nedelsiant prane5ti IT specialistui apie bet koki4 itartin4 situacij4, kuri gali kelti
gresmg Yaizdo duomenq saugumui ar jq praradimui.
Asmuo, turintis prieig4 prie Vaizdo duomenq, privalo naudoti slaptaLodlius. SlaptaZodliar
sudaromi i5 ne maZiau kaip 8 (a5tuoniq) unikaliq simboliq, nenaudojant asmeninio pob[dZio

informacijos. Gamintojo suteikti vaizdo kamerq standartiniai vartotojq vardai ir
slaptaLodLiai pirmojo prisijungimo metu naudotojo privalomai keidiami. Veliau
slaptaLodLiai turi bflti keidiami periodi5kai ir ne rediau kaip vien4 kart4 per 2 (du) menesius,

o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybems (pavyzdLiui, pasikeitus Darbuotojui, i5kilus
isilauZimo gresmei, kilus ftarimui, kad slaptaZodis tapo Zinomas tretiesiems asmenims, ir
pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrediu kompiuteriu (ar kitu irenginiu), gali Zinoti tik savo
slaptaZodi.

3.6.

IT specialistas, be kita ko, uZtikrina, kad:

(D

vaizdo stebejimas b[tq lykdomas ne didesneje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai
yra b[tina;

(ii)
(iii)

butq renkama ne daugiau Yaizdo duomenq, negu tai yra bltina;

(iv)

kiek imanoma apriboti, kad i vaizdo stebejimo kameromis stebim4 erdvg nepatektq
gyvenamosios patalpos, iejimai ijas, joms priklausandios privadios teritorijos bei
patalpos, kuriose asmenys pagristai tikisi absoliudios privatumo apsaugos ir kur toks
stebejimas Zemintq Zmogaus orum4 (pavyzdLiui, tualetuose, persirengimo
kambariuose ir pan.);

(v)
(vi)

vaizdo ira5ymo irenginys bltq techni5kai tvarkingas;

prie5 patenkant i patalpas ar teritorij4, kurioje vykdomas Vaizdo stebejimas, biitq
ai5kiai ir tinkamai pateikiama informacija apie vykdomqYarzdo stebejim4;

techniniai vaizdo stebejimo kamerq sutrikimai btrtq Salinami operatyviai,
panaudoj ant visus turimus techninius resursus.

4.
4.I.

VAIZDO DUOMENU TVARKYMO PAGRINDAS

5.

DUOMENU SUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMAS

5.1.

Bet kuris [staigos darbuotojas, gavgs bet koki Duomenq subjekto praSym4 del jo teisiq,
susijusiq su duomenq apsauga, igyvendinimo, jiperduoda DAP ir Saugumo specialistui.

5.2.

Duomenq subjektas turi teisg Linoti (bDti informuotas), kad jo Vaizdo duomenys yra
renkami Yaizdo duomenq valdytojo. Tuo tikslu Saugumo specialistas Siq VDTT 1 priede
i5vardintose fstaigos patalpose, teritorijoje aplink [staig4 bei patalpose, i5 kuriq yra
patenkama i {staigos patalpas, pakabina specialius Zenklus (lenteles), informuojandius apie
rykdom4 vaizdo stebejim4. Specialiame Zenkle (lenteleje) yra nurodoma 5i informacija:

Yaizdo duomenq tvarkymas yra grindLiamas teisetu [staigos ir Duomenq subjektq interesu
apsaugoti jq turt4 ir sveikat4, tureti medLiag1, padedandi4 i5tirti bet kokius incidentus
[staigos kontroliuojamose patalpose bei apginti interesus teismine ar neteismine tvarka.

(i)
(ii)

kokiais tikslais vykdomas Yaizdo stebejimas;

(iii)

nurodomas {staigos pilnas pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, el. pa5to

nurodomas vaizdo stebejimo simbolis (vaizdo kamera);

adresas;

(iv)

nuoroda, kad informacija apie Yaizdo duomenq tvarkym4 teikiama nurodytais
kontaktais (2 priedas).

5.3.

Duomenq subjektas, pateikgs fstaigai asmens tapatybg patvirtinanti dokumentqarba teises
aktq nustatyta tvarka elektroniniq rySiq priemondmis, kurios leidlia tinkamai identifikuoti
asmeni, patvirlings savo asmens tapatybg, bei praSym4 (paStu, elektroniniu pa5tu ar
pateikiant pra5ym4 {staigos buveineje), gali igyvendinti Zemiau i5vardintas savo teises. Kai
del informacijos apie asmeni kreipiasi jo atstovas, jis turetq pateikti atstovavim4
patvirtinanti dokument4 ir savo asmens tapatybE patvirtinanti dokument4. Jei dokumentas
teikiamas pa5tu ar el. pa5tu, jis privalo bDti notari5kai patvirtintas.

5.4.

Duomenq subjektas turi teisg susipaiinti su duomenimis. Tokiateise apima teisE gauti
patvirtinim4, ar su Duomenq subjektu susijg asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tvarkomi,
teisg susipaZinti su asmens duomenimis ir gauti toliau nurodyt4 informacij4:

(i)
(ii)
(iii)

Yaizdo duomenq tvarkymo tikslai;
atitinkamq Asmens duomenq kategorijos;
duomenq gavejai arba duomenq gavejq kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti
Asmens duomenys;

(iv) kai imanoma,

numatomas Asmens duomenq saugojimo laikotarpis arba, jet,
neimanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;

(v)

teise pra5yti [staigos i5taisyti arba i5trinti Asmens duomenis ar apriboti su Duomenq
subjektu susijusiq Asmens duomenq tvarkym4 arba nesutikti su tokiu tvarkymu;

(vi)
(vii)

teise pateikti skund4 PrieZi[ros institucijai;

kai Asmens duomenys renkami ne i5 Duomenq subjekto, visa turima informacija
apie jq Saltinius.

5.5.

Duomenq subjektas turi teisg ne tik susipaZinti su savo Vaizdo duomenimis, bet ir gauti
Siuos duomenis, pavyzdLiui,vaizdo iraSo kopij4 i5orineje duomenq laikmenoje ir pan'

5.6.

fstaiga, igyvendindama Duomenq subjekto teisg susipaZinti su savo vaizdo duomenimis,
neturi paZeisti trediqjq asmenq teises i privatq gyvenim4, t. y. Duomenq subjektui
susipaZfstant su vaizdo ira5u, jeigu vaizdo ira5e matomi kiti asmenys, kuriq tapatybe gali
blti nustatyta, arkitainformacija, kuri gali paZeisti trediqjq asmenq privatum4 (pavyzdLiui,
transpono priemonds valstybinis numeris), Sie vaizdai turi bfti retu5uoti ar kitais bldais
panaikinama galimybe identifikuoti trediuosius asmenis.

5,7,

Duomenq subjektas taip paL turi teisg reikalauti i5taisyti savo Vaizdo duomenis (pvz',
i5taisyti dat$.

5.8.

Duomenq subjektas taip pat turi teisg reikalauti iStrinti savo Vaizdo duomenis, kai Vaizdo
duomenys buvo tvarkomi nesilaikant teises aktq ir Siq VDTT, arba jie nebera reikalingi, kad
butq paiiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami, arba Yaizdo duomenys turi bUti i5trinti
laikantis teises aktais nustatytos prievoles, arba Duomenq subjektas nesutinka su Asmens
duomenq tvarkymu ir nera virsesniq teisetq prieZasdiq tvarkyti duomenis. fstaiga neprivalo
i5trinti Asmens duomenq, kai duomenys reikalingi siekiant pareik5ti, vykdyti ar apginti
teisinius reikalavimus, arba siekiant laikytis teises aktq reikalavimq, itvirtinandiq {staigai
pareigq tvarkyti Yaizdo duomenis, arba siekiant atlikti uZduoti, vykdom4 vie5ojo intereso
iabui, arba vykdant {staigai pavestas vie5osios valdZios funkcijas. Duomenq subjektas
informuojamas apie Vaizdo duomenq iStrynim4.

5.9.

Duomenq subjektas taip pat turi teisg reikalauti apriboti jo Vaizdo duomenq tvarkymo
veiksmus, kai:

5.i0.

(i)

Duomenq subjektas uZgindija duomenq tikslum4 tokiam laikotarpiui, per kuri f staiga
gali patikrinti Asmens duomenq tikslum4;

(ii)

Vaizdo duomenq tvarkymas yra neteisetas ir Duomenq subjektas nesutinka, kad
duomenys bltq i5trinti, ir vietoj to pra5o apriboti jq naudojim4;

(iii)

Yaizdo duomenq
[staigai nebereikia Vaizdo duomenq tvarkymo tikslais, tadiau
apginti teisinius
arba
pareikSti,
lykdyti
reikia Duomenq subjektui siekiant
reikalavimus; arba

(iv)

Duomenq subjektas, vadovaujantis teises aktais, paprieStaravo Vaizdo duomenq
tvarkymui, kol bus patikrinta, ar {staigos teisetos prieZastys yra vir5esnes uZ
Duomenq subjekto PrieZastis.

Apribojus Duomenq subjekto Vaizdo duomenq tvarkymo veiksmus, Vaizdo duomenys,
kuriq Warkymo veiksmai apriboti, turi bUti saugomi tol, kol bus i5taisyti ar sunaikinti
(Duomenq subjekto pra5ymu arba pasibaigus Vaizdo duomenq saugojimo terminui). Kiti
tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali bflti atliekami tik:

(D
(ii)
(iii)

turint tiksl4 pareikSti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

jei Duomenq subjektas duoda sutikim4 toliau tvarkyti savo Vaizdo duomenis;
jei reikia apsaugoti Trediqiq asmenq teises

ar teisetus interesus.

subjektas turi teisg nesutikti, kad bltq tvarkomi jo Vaizdo duomenys. Tokiu
atveju [staiga nebetvarkys Duomenq subjekto vaizdo duomenq, iSskyrus atvejus, kai irodys,
kad duomenys tvarkomi det itikinamq teisetq prieZasdiq, kurios yra vir5esnes uZ Duomenq

5.11. Duomenq

subjekto interesus, teises
reikalavimus.

5.I2,

ir

laisves, arba siekiant pareik5ti, vykdyti

at

apginti teisinius

per vien4 menesi nuo Duomenq
fstaiga, gavusi Duomenq subjekto praSym4, ne veliau kaip
suUiet<tot<reipimosi dienos turi pateikti jam atsakym4. AtsiZvelgiant ipraSymo sudetingum4
ir skaiOiq, Sis terrninas gali buti pratgstas dar dviem menesiams, tadiau apie termino
pratgsim4 Duomenq subjektas turi bDti informuotas motyvuojant termino pratqsimo
prieZastis. Duomenq subjekto praSymu atsakymas pateikiamas Duomenq subjekto nurodytu
udt.tn ar elektroninio pasto adresu, ar jam iteikiant asmeni5kai. Jei pra5ymas pateiktas

jei
elektronines formos priemonemis, informacija Duomenq subjektui pateikiama,
elektroninemis priemonemis, i5skyrus tada,kai pra5oma pateikti kitokiu bDdu.
imanoma,

5.13. {staiga uLtil<rinair visas kitas taikytinq

teises aktq garantuojamas Duomenq subjektq teises,

garantij as ir interesus.

5.I4, {staiga, igyvendindama Duomenq subjekto teises, uZtikrina, kad nebutq paZeista kitq
asmenq teise i privataus gyvenimo neliediamum4.

5.15. Duomenq subjektas gali skqsti {staigos kaip Yaizdo duomenq valdytojo veiksmus

(neveikim4) Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai (vdai.lrv.lt). Valstybines duomenq
apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikim4) istatymq nustatyta tvarka Duomenq subjektas
gali skqsti teismui.

5.16. Kai Duomenq subjektas siekia gauti papildomos informacijos, pateikia akivaizdLiai
jq pasikartojandio
nepagrist4 pru!y*4-ur jo prasymai yra neproporcingi, visq pirma, del
turinio, inforrnacija teit<iama atlygintinai arba motyvuotai atsisakoma pateikti toki4
informacij4. MokesOio dydis uZ pra5omos informacijos pateikimqyru tvirtinamas {staigos
vadovo isakymu.

5.I7.

Detalesnis Duomenq subjektq teisiq igyvendinimo apra5ymas ir pra5ymo palyzdine forma
yra pateikiama {staigos Duomenq subjektq teisiq fgyvendinimo tvarkoje (15 priedas prie
Taisykliq).

6.
6.1.

VAIZDO DUOMENU PERDAVIMAS

6.1:.

asmenq turto sugadinimo ar sveikatos
[staigai pateikiami pagrfsti duomenys del trediqjq
suZato.limo (pvz.,upguOi"to automobilio fotonuotraukos, faktas apie mu5tynes ir kt.);

gali bflti perduodami Tretiesiems asmenims (duomenq valdytojams)
Vaizdo duomenys
-n,rozi,rtu,
pasikonsultavus su DAP, tais padiais tikslais, kuriais tvarkomi
{staigos vadovo
Vaizdo duomenys. Duomenys tretiesiems asmenims teikiami jq teiseto intereso pagrindu'
Duomenys gali buti teikiami Lemrau iSvardintais atvej ais :

6.:12. [staigai pateikiami pagristi duomenys del ftariamo paZeidimo;
6.1.3. Pateikus bet koki kit4 prasym4 ir pagrindus

6.2.

savo teiset4 interes4.

yaizdo duomenys tretiesiems asmenims teikiami vadovaujantis tokia padia tvarka, kaip
su tvarkomais Asmens duomenimis.
igyvendinamu D.ro-"nq subjektq teise susipaLinti
Vaizdo duomenq teikimas Tretiesiems asmenims gali

6.3.

blti apmokestinamas.

yaizdo duomenys taip pat gali buti teikiami teises aktq nustatytatvatka vykdant atsakingq
institucijq ular asmeml nustatytus ipareigojimus perduoti Yaizdo duomenis toms
institucijoms irlar asmenims teises aktuose nustatytais tikslais, siekiant apginti {staigos
teisetus interesus ikiteisminio tyrimo pareigtnams, teismams, advokatams, taip paI
pastebej us paLeidim4 ar nusikaltim4.
5

6.4.

Tvarkydama Yatzdo duomenis {staiga gali pasitelkti paslaugas teikiandias imones kaip
Duomenq tvarkYtojus,

7.
I ).

VAIZDO DUOMENU SAUGUMO IGYVENDINIMO PRIEMONES
Siekdama uZtikrinti Y aizdo duomenq saugum4, {staiga igyvendina arba numato igyvendinti
Sias Vaizdo duomenq saugumo priemones:

(D

organtzacines (Darbuotojq supaZindinimas su dokumentais, reglamentuojandiais
Asmens duomenq saug4, dokumentq, reglamentuojandiq duomenq saug4, periodinis
perZifrejimas, prireikus, atnaujinimas, kontroliuojamas jq vykdymas; atsakingq
Darbuotojq apmokymas tvarkl'ti Yatzdo duomenis ir pan');

(ii)

technines ir programines irangos apsaugos (informaciniq sistemq ir duomenq bazi'4
administravimas, darbo vietq, {staigos patalpq pneLiira,operaciniq sistemq apsauga,
apsauga nuo kompiuteriniq virusq, slaptal'odLiai ir kt');

(iii)

kitas Asmens duomenq saugumo priemones, nurodytas [staigos Duomenq saugumo
politikoje.

8.
8.1,

VAIZDO DUOMENU TVARKYMO TERMINAS

g.2.

Kai pasibaigia nustatytas Vaizdo duomenq saugojimo terminas, nustatltas VDTT 8'1'p.
(i5skyrus VUff 8.3.p. nustatytus atvejus), Yarzdo duomenys yra saugiai sunaikinami'

8,3,

Vaizdo duomenys {staigos vadovo sprendimu gali bUti saugomi ilgesni laiko tarp4 nei
nustatytas VDTf 8 1. p , jei yra pagrindo manyti, kad Vaizdo duomenq gali prireikti tiriant
patalpos, arba saugomoje teritorijoje fvykdyt4
{staigos patalpose ar pastate, kuriame yra
nusikalstam4 veik4 ar kitoki incident4, ar [staigai Zalos sukelusi kitoki i"yki' Tokiu atveju
yaizdo duomenys saugomi tol, kol bus priimtas atitinkamas galutinis teisesaugos institucijq
ar teismo sprendimas, susijEs su nusikalstama veika, ar kitoks asmenq,
tiriandirlnagrinejandiq incident4, ar kitq asrlenq, tiriandiq/nagrinejandiq {staigai Zalos
sukelusi ivyki, sprendimas ar i5vada.

g.

ATSAKOMYBE

nustatl4i Vaizdo duomenq
{staiga tvarko Vaizdo duomenis ne ilgiau nei to reikalauja
tvarkymo tikslai. Yaizdo duomenys saugomi 30 dienq'

9.I.

Tvarkantiems Vaizdo duomenis Darbuotojams bei igaliotiems asmenims, kurie paLeidLia
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme ar kituose teises aktuose,
reglamentuoj-andiuose Vaizdo duomenq tvarkym4 ir apsaug4, numatytus reikalavimus arba
Sias VDTT, taikomos Lietuvos Respublikos fstatymuose numatytos atsakomybes
priemones. Siq Vnff paZeidimas yra laikomas Siurk5diu Darbuotojo darbo pareigq
paZeidimu.

10.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10,1. VDTT laikymosi prreLiura ir, esant poreikiui, perZiura patikima Saugumo specialistui.
VDTT yra perLiiii*o, (esant poreikiui, atnaujinamos) kas 6 menesius arba lada, kat
pasikeidia teises aktai, reglamentuojantys Vaizdo duomenq apsaug4.

Suderinta su Darbo Tarvba 2021 m. kovo 30 d.

Yarzdo duomenq
tvarkymo taisykliq
I priedas

ISTAIGOS TERITORIJOS IR VIDAUS PATALPV STEBEJIMAS
VAIZDO KAMEROMIS

Yaizdo stebejimas lauko teritorijoje ir vidaus patalpose vykdomas adresu Kiemeliq
Mai5iagalos sen., Mai5iagala, Vilniaus raj onas.

EiI.
Nr.

Pavadinimas

1

Kamera I

2

Kameru2

3

Kamera 3
Kamera 4
Kamera 5
Kamera 6

4
5

6

I
2

Kamera 1
Kamera2

Kiekis

g.7A,

Stebdjimo erdv6

Vaizdo steb6iimas lauko teritoriioie
Automobiliu stoveiimo aik5tele
I
1
Siaurine teritoriios dalis. sporto aik5tele
Rytine teritoriios dalis, Zaidimu aik5tele
I
Vidinis pastato kiemas
I
Pietvakarine teritorii os dalis. Zaidimu aikStele
I
vakarine teritoriios dalis' Zaidimu aikstele
I
Vaizdo stebdiimas vidaus patalpose
I a. koridorius
I
I a. koridorius
I

Vaizdo duomenq
tvarkymo taisYkliq
2 priedas

vail<} lopselis-darZelis' juridinio
r.
Duomenq valdytojas yra vilniaus. .Maisiagalos
sav', Mai5iagalos sen'' Mai5iagala'
vir"i""r"t.
buveine
l,giziii,+,
kodas
asmens
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