
   

PATVIRTINTA 

Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ direktoriaus 

2020-04-23  įsakymu Nr. V-23 

 

 

KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ  NAMŲ „ALKA“ TERITORIJOJE IR PATALPOSE 

ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kompleksinių paslaugų  namų „Alka“ teritorijoje ir patalpose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų 

naudojimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) tikslas - reglamentuoti vaizdo stebėjimą 

kompleksiniuose  paslaugų  namuose „Alka“, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens Duomenų 

teisinės apsaugos įstatymo (toliau - ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių 

asmens Duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. 

2. Vykdant Aprašą vadovaujamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas 

(ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamais teisės aktais, ADTAĮ, Bendraisiais reikalavimais 

organizacinėms ir techninėms asmens Duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės 

Duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1T-74(1.12.E) 

„Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens Duomenų saugumo priemonėms 

patvirtinimo", (toliau - Bendrieji reikalavimai) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens 

duomenų apsaugą. 

3. Apraše vartojamos sąvokos ir trumpiniai: 

3.1. Darbuotojo darbo vieta - darbui skirta kompleksinių paslaugų  namų „Alka“ (toliau - Įstaiga) 

patalpa, kurioje dirbantis Darbuotojas, atlieka pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; 

3.2. Prieiga prie vaizdo įrangos - fizinė prieiga ar prieiga elektroninio ryšio priemonėmis, 

suteikianti asmeniui galimybę keisti, šalinti ar atnaujinti techninės vaizdo įrangos komponentes ar 

programinę įrangą, nustatyti vaizdo įrangos veikimo parametrus; 

3.3. Vaizdo įranga - vaizdo stebėjimo ir įrašymo techninė ir programinė įranga, vaizdo duomenų 

įrašymo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo kameros; 

3.4. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra 

žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta; 

3.5. Duomenų tvarkytojas - juridinis asmuo, kuris Duomenų valdytojo vardu įdiegia ir prižiūri 

Vaizdo stebėjimo sistemą, atlieka kitas funkcijas, nustatytas šiame Apraše; 
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3.6. Duomenų valdytojas - fizinis ar juridinis asmuo, valstybės valdžios institucija, agentūra ar bet 

koks kitas organas, kuris vienas ar drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir 

būdus; 

3.7. Duomenų subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Apraše nustatytais 

tikslais; 

3.8. Priežiūros institucija - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija; 

3.9. Vaizdo stebėjimas - vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant 

automatines vaizdo stebėjimo kameras; 

3.10. Vaizdo stebėjimo sistema - vaizdo duomenų įrašymo, perdavimo įrenginiai ir vaizdo 

stebėjimo kameros. 

3.11. Toliau Apraše vaizdo Duomenys, vadovaujantis ADTAĮ nuostatomis, vadinami asmens 

Duomenimis. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ vartojamas sąvokas. 

4. Aprašo nuostatos suderintos su ADTAĮ nustatytais asmens Duomenų tvarkymo reikalavimais ir 

su kitais asmens Duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. 

5. Duomenų valdytojas yra Kompleksinių paslaugų  namai „Alka“ ", kodas 305369449, Vytauto g. 

182, LT-76329 Šiauliai. Duomenų valdytojas turi teisę pasitelkti Duomenų tvarkytoją tvarkyti 

vaizdo Duomenis. 

 

II SKYRIUS 

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS 

6. Vaizdo stebėjimo tikslas - užtikrinti nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu Įstaigos valdomų 

materialinių išteklių (toliau - turtas) apsaugą bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - 

Darbuotojai), taip pat patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką asmenų saugumą. 

7. Vaizdo stebėjimas vykdomas Įstaigos nustatytose teritorijose ir patalpose. 

8. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengiamos taip, kad vaizdo stebėjimo apimtis nebūtų didesnė 

nei nustatyta Apraše. 

9. Vykdant vaizdo stebėjimą draudžiama: 

9.1. įrengti ir eksploatuoti įrengtas vaizdo stebėjimo priemones, kad į jų stebėjimo lauką patektų 

gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją; 

9.2. stebėti vaizdą: 

9.2.1. Įstaigos patalpose, kuriose Duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo 

apsaugos ir kur toks vaizdo stebėjimas žemintų žmogaus orumą; 

9.2.2. slaptomis vaizdo kameromis. 

10. Vaizdo stebėjimo tikslas ir apimtis keičiama tik pakeitus Aprašą. 
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11. Vaizdo stebėjimo Duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems su Aprašo 6 

punkte apibrėžtu tikslu. 

12. Įstaigos teritorijos ir patalpų vaizdas yra fiksuojamos vaizdo stebėjimo kameromis: lauko 

teritorija stebima 16 kamerų, vidaus patalpos – 5 kameromis. Esant būtinybei vaizdo stebėjimo 

kamerų skaičius gali būti keičiamas. Vaizdo įrašai saugomi, peržiūrimi bei kopijuojami naudojant 

specialiai šiam tikslui skirtą skaitmeninį tinklinį įrenginį. 

13. Duomenų valdytojas užtikrina, kad prieš patenkant į Įstaigos teritoriją ir patalpas, kurioje 

vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama ši informacija: 

13.1. apie vykdomą vaizdo stebėjimą; 

14. Įstaigos teritorijos ir patalpų stebėjimas vaizdo kameromis vykdomas 24 h, 7 dienas per savaitę.  

15. Visus įrašomus vaizdo duomenis turi teisę tvarkyti tik Įstaigos direktoriaus paskirtas darbuotojas, 

atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą ir vaizdo duomenų tvarkymą (toliau – 

atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą darbuotojas), išskyrus atvejus, kai sistemoje yra 

techniniai gedimai arba atliekami profilaktiniai darbai.  

16..Susipažinti su vaizdo duomenimis turi teisę Įstaigos darbuotojai, kurie, įgyvendindami šią teisę, 

įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų.  

17..Atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą darbuotojas privalo:  

17.1. laikytis pagrindinių vaizdo duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo 

reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679, šiame Apraše ir kituose teisės aktuose;  

17.2. užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistema būtų techniškai tvarkinga, techniniai šios sistemos 

sutrikimai būtų šalinami operatyviai, panaudojant visus turimus techninius resursus;  

17.3. imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam vaizdo duomenų 

sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti 

vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose esančius duomenis;  

17.4. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su vaizdo 

duomenimis tam teisės neturintiems asmenims;  

17.5. nedelsdamas pranešti Įstaigos direktoriui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę 

Įstaigos tvarkomų vaizdo duomenų saugumui. 

18. Susipažinti su vaizdo duomenimis turi teisę: direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniams 

reikalams, socialinis pedagogas, ūkio dalies vedėjas. 

19. Darbuotojai į patalpą, kurioje yra vaizdo įrašymo įrenginiai, neįleidžia pašalinių asmenų, 

užtikrina, kad vaizdo įrašas būtų neprieinamas kitiems asmenims bei neplatinamas. 
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20. Atsakingas už vaizdo stebėjimo kamerų priežiūrą asmuo pasirašytinai supažindinamas su asmens 

duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir įsipareigoja jų laikytis.  

21. Vykdant vaizdo stebėjimą darbo vietoje ir duomenų valdytojo patalpose ar teritorijose, kuriose 

dirba jo darbuotojai, šie darbuotojai apie tokį jų vaizdo duomenų tvarkymą turi būti pasirašytinai 

informuojami. 

 

III. VAIZDO ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS BEI IŠDAVIMAS 

 

22. Vaizdo įrašymo įrenginyje kameromis užfiksuotas vaizdas skaitmeniniu būdu įrašomas į vidinį 

kietąjį diską (disko talpa 4TB).  

23. Dėl ribotos kietojo disko talpos vaizdo įrašymo įrenginys automatiškai ištrina seniausius vaizdo 

įrašus, o į atsilaisvinusią vietą įrašo naujausią vaizdo srautą. 

24. Atsiradus poreikiui vaizdo įrašymo įrenginio nustatymai gali būti keičiami. 

25. Vaizdo įrašymo įrenginys leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką. 

26. Duomenų subjekto rašytiniu, motyvuotu prašymu, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą, vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas (kopija) gali būti išduodamas: 

26.1. jeigu jis yra išsaugotas; 

26.2. jeigu jame nėra užfiksuoti tretieji asmenys arba yra trečiųjų asmenų rašytinis sutikimas tokį 

vaizdo įrašą (kopiją) išduoti. 

27. Duomenų subjekto, norinčio gauti vaizdo įrašą (kopiją), kuriame užfiksuotas ne tik jis, bet ir 

tretieji asmenys, motyvuotame prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, 

teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Prašymas 

nagrinėjamas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 

28 Asmenys norintys susipažinti su vaizdo duomenemis pasirašo susipažinimo su vaizdo 

duomenimis registracijos žurnale (1 priedas).  

29. Kompleksinių paslaugų  namų „Alka“ vadovas, atsisakydamas tenkinti duomenų subjekto 

prašymą, duomenų subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus bei nurodo atsisakymo pateikti 

informaciją apskundimo tvarką. 

30. Teisėsaugos institucijų motyvuotu prašymu vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas 

(kopija) gali būti išduodamas be vaizde užfiksuotų asmenų sutikimo. 

31. Vaizdo įrašo kopijos parengimo išlaidas, kurios atitinka laikmenos kainą pagal jos įsigijimo 

dokumentus, apmoka duomenų subjektas, norintis gauti vaizdo įrašą (kopiją). 
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IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Atsakingas asmuo įsipareigoja į patalpą, kurioje yra vaizdo įrašymo įrenginys, neįleisti pašalinių 

asmenų, užtikrinti, kad vaizdo įrašas būtų neprieinamas kitiems asmenims bei neplatinamas, 

pastebėjęs vaizdo stebėjimo sistemos darbo sutrikimus, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą. 

33. Praradus asmens duomenis dėl force majeure aplinkybių, asmuo(-enys), atsakingas(-i) už 

informacinės sistemos, kurioje saugomi tvarkomi asmens duomenys, priežiūrą ir techninį 

aptarnavimą, turi imtis priemonių, kad per kuo įmanoma trumpesnį laiką būtų atstatyti prarasti 

asmens duomenys. 

34. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti vaizdo Duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, 

privalo laikytis šio Aprašo, pagrindinių asmens Duomenų tvarkymo reikalavimų bei 

konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ, Reglamente (ES) 2016/679 ir šiame 

Apraše. Darbuotojai pažeidę Reglamentą (ES) 2016/679 ir (ar) ADTAĮ atsako teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

35. Pasikeitusiomis teisės aktų nuostatomis vadovaujamasi iš karto, nelaukiant Aprašo pakeitimo. 

36. Aprašo neatsiejama dalis yra: 

1 priedas – susipažinimo su vaizdo duomenimis registracijos žurnalas; 

2 priedas – darbuotojų supažindintų su Aprašu pasirašytinai sąrašas; 

3 priedas  – globotinių supažindintų su Aprašu pasirašytinai sąrašas. 

37. Už šio Aprašo įgyvendinimą ir vykdymą atsakingas ūkio dalies vedėjas, už Aprašo vykdymo 

kontrolę - direktorius 

 

 

______________________ 
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1 priedas 

 

SUSIPAŽINIMO SU VAIZDO DUOMENIMIS REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 

Eil. 

Nr. 

Data Vardas, pavardė Duomenų naudojimo 

tikslas 

Duomenų 

naudotojo 

parašas 
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2 priedas 

 

DARBUOTOJŲ SUPAŽINDINIMAS SU KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ  NAMŲ 

„ALKA“ TERITORIJOJE IR PATALPOSE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ 

NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠU PASIRAŠYTINAI 

 

Eil Nr. Vardas Pavardė Data Parašas 
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3 priedas 

 

GLOBOTINIŲ SUPAŽINDINIMAS SU KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ  NAMŲ 

„ALKA“ TERITORIJOJE IR PATALPOSE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ 

NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠU PASIRAŠYTINAI 

 

 

Eil Nr. Vardas Pavardė Data Parašas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


