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UAB „ELSIS“
VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮRAŠYMO TVARKA
I. SKYRIUS.
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB „ELSIS“ vaizdo stebėjimo ir įrašymo tvarka (toliau - Tvarka) nustato vaizdo stebėjimo ir
įrašymo priemonių ir techninių bei organizacinių asmens duomenų saugumo priemonių
naudojimo tvarką, vaizdo stebėjimo ir įrašymo priemonėmis užfiksuotų asmens duomenų
teikimo sąlygas, vaizdo stebėjimo ir įrašymo priemonėmis užfiksuotų duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo tvarką ir asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į šiuos
pažeidimus tvarką.
2. Vaizdo stebėjimo ir įrašymo priemonėmis gautų asmens duomenų tvarkymo tikslas užtikrinti darbuotojų ir nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdomų materialinių išteklių
apsaugą ir supaprastinti teisės aktų pažeidimų išaiškinimą, išlaikyti patikimos įmonės statusą.
3. Vykdant vaizdo stebėjimą ir įrašymą ir tvarkant vaizdo stebėjimo ir įrašymo priemonėmis
gautus asmens duomenis, vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. 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) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679),
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau - ADTAĮ) ir kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
4. Duomenų valdytoja ir tvarkytoja yra UAB „Elsis“, Baltupio g. 14, LT-08303 Vilnius, įmonės
kodas 120290722.
5. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Reglamente (ES) 2016/679 ir
ADTAĮ.
II. SKYRIUS
VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮRAŠYMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKA
6. Vaizdo stebėjimas ir įrašymas vykdomas vaizdo stebėjimo kameromis be integruotų garso
įrašymo mikrofonų (toliau - Sistemomis).
7. Sistemos įrengtos tik tose patalpose ir teritorijose, kurios nurodytos Asmens duomenų
tvarkymo taisyklėse.
8. Vykdyti vaizdo stebėjimą ir įrašymą draudžiama:
8.1. Darbuotojų darbo vietose, išskyrus tas darbo vietas, kurios įrengtos teritorijoje ir/ar
patalpose, kuriose Tvarkoje nustatyta tvarka įrengtos Sistemos;
8.2. Teritorijoje ir/ar patalpose, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios privatumo
apsaugos ir kuriose toks vaizdo stebėjimas žemintų žmogaus orumą, bei patalpose, kurios
skirtos duomenų subjektų asmeniniam naudojimui (pvz.: pailsėti, persirengti, san. mazgai
ir pan.);
8.3. Patalpose ir/ar teritorijoje slaptomis vaizdo stebėjimo kameromis.
9. Vykdant vaizdo stebėjimą ir įrašymą, tvarkomi duomenų subjektų atvaizdai ir transporto
priemonių valstybiniai registracijos numeriai.
10. Vaizdo stebėjimas ir įrašymas Sistemomis vyksta 24 valandas per parą ir jomis gauti asmens
duomenys ne daugiau kaip 30 parų saugomi laikmenose. Atsakingi asmenys Sistemomis
gautų duomenų peržiūrą atlieka pagal poreikį (siekdami Tvarkos 2 punkte nustatyto tikslo).

III. SKYRIUS
TECHNINIŲ IR ORGANIZACINIŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ
NAUDOJIMO TVARKA
11. Vaizdo stebėjimo ir įrašymo priemonėmis užfiksuotų asmens duomenų saugai užtikrinti
naudojamos techninės ir organizacinės asmens duomenų saugumo priemonės.
12. Vaizdo stebėjimo ir įrašymo priemonėmis užfiksuotus asmens duomenis tvarko įmonės
vadovo įsakymu paskirti atsakingi asmenys (toliau - Atsakingi asmenys).
13. Prieiga prie Sistemų (fizinė prieiga ar prieiga elektroninių ryšių priemonėmis, suteikianti
asmeniui galimybę keisti, šalinti ar atnaujinti vaizdo stebėjimo priemonių techninės įrangos
komponentus ar programinę įrangą, nustatyti vaizdo stebėjimo priemonių veikimo
parametrus) suteikiama įmonės vadovo įsakymu paskirtiems Atsakingiems asmenims,
pasirašiusiems Susitarimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos ir pateikusiems jį
Personalo ir administravimo skyriui.
IV. SKYRIUS
VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮRAŠYMO PRIEMONĖMIS UŽFIKSUOTŲ ASMENS DUOMENŲ
TEIKIMO SĄLYGOS
14. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679
6 straipsnyje nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais, pagal asmens
duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju), atitinkančią Reglamento (ES)
2016/679 28 straipsnio 3 dalies reikalavimus, arba pagal raštu pateiktą prašymą (vienkartinio
teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei
gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.
15. Asmens duomenis duomenų valdytoja gali pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar
teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymus ar
kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
V. SKYRIUS
VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮRAŠYMO PRIEMONĖMIS GAUTŲ ASMENS DUOMENŲ
SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
16. Asmenys, kurie nėra duomenų valdytojo darbuotojai ir kurių asmens duomenys tvarkomi
Sistemose, apie įmonės patalpose ar teritorijoje vykdomą vaizdo stebėjimą ir įrašymą yra
informuojami informaciniais ženklais (Tvarkos 1 priedas), pritvirtintais matomoje vietoje šalia
patalpų ar teritorijos, kur vykdomas vaizdo stebėjimas ir įrašymas. Informaciniame ženkle
nurodoma, kokiu tikslu patalpose ar teritorijoje vykdomas vaizdo stebėjimas ir įrašymas,
duomenų valdytojas, interneto svetainės adresas ir kt. svarbi informacija.
17. Darbuotojai apie vaizdo stebėjimą ir įrašymą darbo vietoje, įmonės patalpose ar teritorijoje
kurioje dirba, informuojami pateikiant jiems pranešimą „INFORMAVIMAS APIE ASMENS
DUOMENŲ TVARKYMĄ“ prieš pradedant vykdyti vaizdo stebėjimą ir įrašymą arba pirmąją
darbuotojo darbo dieną, arba pirmąją darbo dieną po darbuotojo atostogų, nedarbingumo
laikotarpio ir pan., jeigu vaizdo stebėjimas ir įrašymas buvo pradėtas vykdyti šiuo laikotarpiu.
18. Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinama Duomenų
subjekto teisių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka (ši tvarka yra Asmens duomenų
tvarkymo taisyklių sudedamoji dalis).

VI. SKYRIUS
DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS
TVARKA
19. Atsakingi asmenys ar kiti darbuotojai, pastebėję ar įtarę asmens duomenų saugumo
pažeidimų, turi informuoti Saugos skyriaus vadovą.
20. Įvertinęs asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio
laipsnį, žalą ir padarinius, pasikonsultavęs su teisininku, kitais atsakingais asmenimis,
Saugos skyriaus vadovas informuoja įmonės vadovą apie pažeidimą ar jo grėsmę, konkrečiu
atveju priimtus sprendimus dėl priemonių, reikalingų asmens duomenų apsaugos pažeidimui
ir jo padariniams pašalinti, teikia siūlymus dėl reikalingų išteklių, būtinų asmens duomenų
apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti.
VII. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Vaizdo stebėjimo ir įrašymo tikslas keičiamas tik pakeitus Tvarką ir Asmens duomenų
tvarkymo taisykles. Vaizdo stebėjimo ir įrašymo apimtis gali būti keičiama tik įmonės vadovo
įsakymu pakeičiant atitinkamus įmonės vidinius dokumentus, kuriuose nurodyta tokia
apimtis.
22. Vaizdo stebėjimo ir įrašymo priemonėmis užfiksuoti asmens duomenys negali būti naudojami
kitiems tikslams, kurie nenurodyti šioje Tvarkoje.
23. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Tvarkos nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
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