PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. 03V-117
VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – reglamentuoti
Elektrėnų savivaldybės teritorijoje bei savivaldybės patalpose vykdomą vaizdo stebėjimą ir vaizdo
duomenų tvarkymą, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
(toliau – ADTAĮ), Reglamento (ES) 2016/679, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių
asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
2. Aprašas nustato vidaus patalpų bei lauko teritorijos stebėjimo vaizdo kameromis bei vaizdo
įrašymo, saugojimo, perkėlimo ir naudojimo tvarką bei darbuotojų teises ir pareigas vykdant vaizdo
stebėjimą. Aprašu privalo vadovautis Elektrėnų savivaldybės paskirtas duomenų tvarkytojas.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ ir Reglamento (ES) 2016/679 vartojamas
sąvokas.
4. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas reglamentuojamas Elektrėnų savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 03V-1146 patvirtintų Asmens
duomenų tvarkymo taisyklių aprašu (toliau – Asmens duomenų tvarkymo taisyklės). Apraše
nustatoma duomenų subjektų supažindinimo su jų duomenų tvarkymu tvarka.
5. Vaizdo duomenims tvarkyti bei jų apsaugai užtikrinti taikomos techninės ir organizacinės
apsaugos priemonės, nustatytos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos
25 d. įsakymu Nr. 03V-464 patvirtintais Elektrėnų savivaldybės administracijos informacinių
sistemų duomenų saugos nuostatuose (toliau – Duomenų saugos nuostatai).
6. Duomenų valdytoja – Elektrėnų savivaldybės administracija, JAR kodas 188756190,
adresas: Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai, tel. (8 528) 58 000, el. paštas
administracija@elektrenai.lt (toliau – Elektrėnų savivaldybė).
7. Duomenų valdytoja užtikrina vaizdo duomenų tvarkymo teisėtumą ir tvarkomų asmens
duomenų apsaugą. Vaizdo duomenų tvarkymas (vaizdo kamerų įrengimas, stebėjimas, vaizdo
turinio įrašymas) galimas tik esant duomenų valdytojo sprendimui ir vadovaujantis Aprašo nustatyta
tvarka.
8. Duomenų tvarkytoja – įmonė, teikianti tiesioginio vaizdo duomenų stebėjimo (Aprašo 11
punkto 11.1 papunktyje nurodytose vietose) per monitorių paslaugas.
II SKYRIUS
VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS
9.
Elektrėnų savivaldybė, siekdama užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą
Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, vykdo nuolatinį viešų erdvių vaizdo stebėjimą ir laikiną vaizdo
duomenų įrašymą. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – valdžios funkcijų įgyvendinimas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu.
10.
Siekdama užtikrinti savivaldybės turto apsaugą ir darbuotojų bei gyventojų saugumą,
Elektrėnų savivaldybė vykdo savivaldybės patalpų vaizdo stebėjimą ir laikiną vaizdo duomenų
įrašymą. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Elektrėnų savivaldybės teisėtas interesas užtikrinti
savivaldybės turto bei darbuotojų ir gyventojų apsaugą.
11.
Vaizdas stebimas:

11.1. savivaldybės teritorijoje: Elektrėnuose Rungos g. 2, 4, 5, 18, 24, Taikos g. 6, 13,
Draugystės g. 20, 22A, Trakų g. 15, Atgimimo a. 1, Pergalės g. 55, Saulės g. 28,
Vievyje Kranto g. 18, Kauno g. 22, Vilniaus g. 49A, Semeliškių g. 53,
Semeliškėse Trakų g. 78;
11.2. savivaldybės administracijos pastate: visose įėjimo vietose, automobilių stovėjimo
aikštelėse ir centrinio įėjimo fojė, adresu: Rungos g. 5, Elektrėnai;
11.3. seniūnijų pastatų aplinkoje: Gilučių seniūnijoje Liepų g. 15 Gilučių k., Kietaviškių
seniūnijoje Bažnyčios g. 25A Naujųjų Kietaviškių k., Vievio seniūnijoje Trakų g. 2 Vievio
m.;
11.4. visuomeninėse laisvalaikio erdvėse: Elektrėnuose prie Pergalės g. 57, prie Saulės g.
30, prie Šviesos g. 16, prie Draugystės g. 22A (pontoninė prieplauka Elektrėnų mariose),
Vievyje prie Semeliškių g. 38.
12. Nuolatinis vaizdo stebėjimas vykdomas tik 11.1. nurodytomis vaizdo kameromis. 11.2.,
11.3. ir 11.4. punktuose nurodytomis kameromis nuolatinis vaizdo stebėjimas nevykdomas, tik
įrašomi vaizdo duomenys. Kilus abejonių dėl galimų savivaldybės interesų pažeidimų, peržiūrimi
vaizdo įrašai.
13. Vaizdo stebėjimo sistema užtikrina visų kamerų nepertraukiamą vaizdo perdavimą,
skaitmeninį įrašymą ir jo automatinį išsaugojimą, fiksuojama įrašomos informacijos data ir tikslus
laikas. 11.1. punkte nurodytų kamerų informacija saugoma ne mažiau kaip 45 parų (įrašymo dažnis
kiekvienai kamerai 25 kadrai per sekundę, skiriamoji geba ne mažiau kaip Full HD
(1920×1080pikselių), įrašant iki 5 Mbps srautu), 11.2. ir 11.3. punktuose nurodytų kamerų
informacija saugoma 30 parų, o 11.4. punkte nurodytų kamerų – 14 parų.
14. Vaizdo įrašymo įrenginiai nustatyti taip, kad pasibaigus nustatytam vaizdo duomenų
saugojimo laikui, įrenginys ištrina seniausius įrašus, o į atsilaisvinusią vietą įrašomi naujausi
vaizdai.
15. Tais atvejais, jeigu vaizdo įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje,
administracinėje ar baudžiamojoje bylose, kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali
būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, sunaikinami nedelsiant, kai
tampa nereikalingi.
16. Elektrėnų savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už vaizdo stebėjimą, turi
užtikrinti, kad prieš patenkant į patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų
aiškiai ir tinkamai pateikiama:
16.1. informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą;
16.2. duomenų valdytojo pavadinimas ir kodas, kontaktinė informacija (adresas ir (arba)
telefono ryšio numeris);
16.3. kita papildoma informacija (pagal poreikį) tam, kad būtų užtikrintas teisėtas vaizdo
duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių (pvz., vaizdo stebėjimo
tikslas).
III SKYRIUS
DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS
17. Duomenų valdytojo teisių ir pareigų įgyvendinimą vykdydamas vaizdo duomenų tvarkymą
organizuoja Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius, jis:
17.1.
priima sprendimus dėl naujų vaizdo kamerų įrengimo ir vaizdo duomenų tvarkymo
veiklos;
17.2.
skiria už vaizdo stebėjimą, sistemos administravimą ir vaizdo duomenų apsaugą
atsakingus asmenis ar padalinius;
17.3.
priima sprendimus dėl vaizdo duomenų teikimo;
17.4.
priima sprendimus dėl duomenų tvarkytojo pasitelkimo vaizdo duomenims tvarkyti.
18. Nuolatinį tiesioginį vaizdo stebėjimą per monitorius vykdo Aprašo 11 punkto 11.1
papunktyje nurodyti duomenų tvarkytojo paskirti operatoriai, kurie turi teisę valdyti kameras, taip

pat privalo pildyti ir tvarkyti pastebėtų įvykių registracijos žurnalą. Operatoriai, vykdydami
tiesioginį vaizdo stebėjimą, pastebėję vykdomą / įvykdytą nusikalstamą veiką ar administracinį
nusižengimą, kitą įvykį, kuris gali turėti įtakos žmonių gyvybei ar sveikatai, materialiojo turto
saugumui, privalo apie tai nedelsdami informuoti policiją ar kitas šių administracinių nusižengimų
tyrimą vykdančias institucijas. Informacija apie įvykį, duomenų apie įvykį perdavimo policijai ir
kiti operatoriaus veiksmai registruojami pastebėtų įvykių žurnale. Operatorius privalo informuoti
įgaliotus savivaldybės darbuotojus apie galimus vaizdo stebėjimo sistemos gedimus.
19. Vaizdo kamerų, duomenų įrašymo ir tvarkymo programinės ir techninės įrangos priežiūrą
vykdo savivaldybės paskirtas IS administratorius. Tik administratorius turi teisę daryti vaizdo įrašų
kopijas ir jų įrašymą į laikmenas. Kitos administratoriaus teisės ir pareigos apibrėžtos Duomenų
saugos nuostatuose.
20. Vaizdo duomenų informacijos saugą užtikrina savivaldybės paskirtas IS duomenų saugos
įgaliotinis. IS duomenų saugos įgaliotinio teisės ir pareigos apibrėžtos Duomenų saugos
nuostatuose.
21. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu visos ar dalis
administratoriaus funkcijų gali būti perduotos Duomenų tvarkytojai. Duomenų tvarkytojos teisės ir
pareigos apibrėžiamos sutartyje, kurioje turi būti įtvirtintas Apraše nustatytų reikalavimų
laikymasis.
IV SKYRIUS
VAIZDO DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI
22. Vaizdo duomenys (vaizdo įrašai) apie užfiksuotą galimai vykdomą / įvykdytą nusikalstamą
veiką ar administracinį nusižengimą, kitą įvykį, kuris gali turėti įtakos žmonių gyvybei ar sveikatai,
materialiojo turto saugumui, gali būti perduodami ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui
ir kitoms institucijoms dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, jų
prašymu, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.
23. Vaizdo duomenys kitiems tretiesiems asmenims neteikiami, išskyrus įstatymų nustatytus
atvejus.
24. Duomenų subjekto teisė susipažinti su tvarkomais apie jį vaizdo duomenimis įgyvendinama
sudarant duomenų subjektui galimybę peržiūrėti Duomenų valdytojos patalpose vaizdo įrašą ar,
duomenų subjekto prašymu, pateikiant vaizdo įrašo kopiją ar nuotrauką.
25. Duomenų subjektas, norėdamas susipažinti su tvarkomais apie jį vaizdo duomenimis, turi
pateikti prašymą, kuriame nurodoma data, vieta, laikas, nurodomi duomenų subjektą
identifikuojantys požymiai.
26. Gavus duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo ir patikrinus
duomenų subjekto tapatybę, duomenų subjektui suteikiama informacija, ar su juo susiję asmens
duomenys yra tvarkomi ir pateikiami duomenų subjektui prašomi duomenys (sudaroma galimybė
Duomenų valdytojos patalpose peržiūrėti vaizdo įrašą arba, duomenų subjekto prašymu, pateikiama
vaizdo įrašo kopija išorinėje duomenų laikmenoje ar nuotrauka).
27. Duomenų valdytoja, gavusi duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais apie jį
vaizdo duomenimis, turi teisę paprašyti pateikti papildomą informaciją, susijusią su duomenų
tvarkymu (data, vieta, laikas, duomenų subjekto atvaizdo kopija, duomenų subjekto išorinių
požymių aprašymas, kt.), kurie suteiktų galimybę Duomenų valdytojai identifikuoti duomenų
subjektą vaizdo įraše.
28. Tais atvejais, kai Duomenų valdytoja pagal duomenų subjekto pateiktą informaciją (datą,
laiką, atvaizdą ar kitų identifikacinių duomenų) negali identifikuoti duomenų subjekto vaizdo įraše,
Duomenų valdytoja informuoja duomenų subjektą apie tai raštu.

V SKYRIUS
TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS
29. Vykdant vaizdo stebėjimą ir laikiną vaizdo duomenų įrašymą taikomos Apraše bei Duomenų
saugos nuostatuose nustatytos techninės ir organizacinės duomenų saugumo priemonės.
30. Tvarkyti vaizdo duomenis turi teisę tik įgalioti asmenys, pasirašę konfidencialumo
pasižadėjimus saugoti asmens duomenų paslaptį.
31. Naudojamoje vaizdo stebėjimo (įrašymo) techninėje bei programinėje įrangoje įdiegtos
saugumo priemonės, užtikrinančios, kad prie vaizdo duomenų turi teisę jungtis slaptažodžiais tik
įgalioti asmenys jiems pavestoms vaizdo duomenų tvarkymo funkcijoms įgyvendinti.
32. Elektrėnų savivaldybės administracija, įgyvendindama duomenų subjekto teisę susipažinti
su jo duomenimis, užtikrina kitų asmenų teisę į privatumą, t. y. duomenų subjektui susipažįstant su
vaizdo įrašu, jeigu vaizdo įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita
informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, tokie duomenys nuasmeninami naudojant
technines ir programines priemones, užtikrinančias, kad kitų asmenų duomenų nebūtų galima
identifikuoti.

VI SKYRIUS
VAIZDO DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS
PAŽEIDIMUS TVARKA
33. Duomenų valdytojos ar Duomenų tvarkytojos darbuotojai, turintys prieigos teisę prie vaizdo
duomenų, pastebėję vaizdo duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius
sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui), turi nedelsdami informuoti duomenų
apsaugos pareigūną.
34. Duomenų saugumo incidentai, kaip jie apibrėžti Duomenų saugos nuostatuose, yra laikytini
duomenų saugumo pažeidimais ir yra nagrinėjami Duomenų saugos nuostatų ir Asmens duomenų
tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
35. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta
tvarka ir terminais.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36. Aprašas ne rečiau kaip kartą per 2 metus peržiūrimas ir prireikus ar pasikeitus vaizdo
duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams atnaujinamas.
_______________

