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VIETOS NUSTATYMO IRENGINIV NAUDOJIMO

IR TVARKYMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Bendrove) vietos nustatymo irenginiq naudojimo ir
tvarkymo taisykles (toliau - Taisykles) reglamentuoja vietos nustatymo (GPS) irenginiq naudojimo
taisykles, vietos nustatymo irenginiuose ira5ltq duomenq rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus,
nustato duomenq rinkimo tikslus ir priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais gali su Siais
duomenimis susipaZinti.
II SKYRIUS

UAB ,,Joni5kio vandenys" (toliau

-

s4voKos

l.

Duomeng subjektas

- asmuo, kuriam

priklauso Taisyklese nurodytais tikslais tvarkomi

asmens duomenys.

2. Duomeng

-

tvarkymas bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonemis
su asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar operacijq seka,
kaip antai rinkimas, iraSymas, r[Siavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar
keitimas, iSgava, susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant, platinant ar kitu bUdu
sudarant galimybg jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis,
apriboj imas, i5trynimas arba sunaikinimas.
3. Duomeng tvarkytojas fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agent[ra ar kita
/
istaiga, kuri duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
fizinis arba juridinis agmuo, valdZios institucija, agentiira ar kita
4. Duomenq valdytojas
kuris
vienas
ar
drauge
su kitais nustato duomenq tvarkymo tikslus ir priemones.
istaiga,

-

-

Duomenq valdytojas yra Bendrove.
GPS duomenys - palydovines sistemos, suteikiandios informacij4 apie objektq padeti
erdveje, surihkti duomenys, susijg su asmens duomenimis.
6. Reglamentas - 2016 m. balandLio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)
20r6t679:.
5.

III SKYRIUS
VIETOS NUSTATYMO IRENGINIV NAUDOJIMO PRINCIPAI IR TIKSLAS
7.

GPS duomenys tvarkomi siekiant uZtikrinti operatyvq gedimq Salinimo proces4, optimaliai
panaudoti darbo jegos i5teklius, apsaugoti darbuotoj4 bei automobili ir jame esanti turt4,
uZtikrinti teising4 automobilio sunaudotq degalq apskait4.

8.

Bendrove laikosi proporcingumo principo ir stebesenos priemones taiko tik tais atvejais, kai
iSkeltq tikslq neimanoma pasiekti kitomis, maLiau darbuotojq privatum4 ribojandiomis
priemondmis.
9. Bendrovd vietos nustatymo irenginiq naudojim4 vykdo bei GPS duomenq tvarkym4 vykdo tik
teisetiems ir Siose Taisyklese nurodytiems tikslams pasiekti.
10. GPS duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos
Sqjungos teises aktq reikalavimq.

IV SKYRIUS
VIETOS NUSTATYMO IRENGINIU GAUNAMU DUOMENU NAUDOJIMAS IR
TVARKYMAS

ll.

GPS stebejimo/kontroles priemoniq idiegimas Bendroves automobiliuose, kuriuos vairuoja
Bendrovds darbuotojai, padeda nustatyti automobiliq judejimo greiti, viet4 ir marSrut4.
12. GPS imtuvo pagalba fiksuojami duomenys saugomi Bendroves nustatyta tvarka.
13. Apie automobilyje lrengt4 naudojam4 GPS stebejimo/kontroles priemong supaZindina
Bendroves vadovo isakymu paskirtas asmuo.
14. Darbuotojai ir kiti asmenys, kuriems yra suteikta teise tvarkyti GPS duomenis, privalo
laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis
susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas. Pareiga saugoti
asmens duomenq paslapti galioja ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo ar
sutartiniams santykiams.
15. Bendrove, privalo pasira5ytinai informuoti darbuotojus apie vykdom4 vietos nustatymo
duomenq rinkim4.
16. GPS duomenys saugomi 2 m€nesius.
17. Automobiliuose, kurie gali b[ti naudojami ir ne darbo metu asmeniniais tikslais, turi btiti
idiegta sistema, leidLianti darbuotojams i5jungti vietos nustatymo funkcij4.
I8.GPS stebejimo/kontroles priemones Bendrove irengia ir naudoja tik Siose Taisyklese
numatytais tikslais.
19. Siekdama Taisyklese nurodytq tikslrtr, Bendrove vadovaujasi b[tinumo, proporcingumo,
tikslingumo ir skaidrumo principais.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Sios Taisykles perZi[rimos ir, jei yra poreikis ar pasikeidia teisinis reguliavimas,
atnaujinamos ne rediau kaip vien4 kart4 per metus.
21. Bendrove uZtikrina atitinkamas technines ir organizacines priemones siekiant uZtikrinti, kad
bet kokie saugomi asmens duomenys biitq saugiis ir apsaugoti nuo iSorinio kiSimosi.
22.U2 Siq Taisykliq nesilaikym4 taikoma atsakomybe Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitq teises aktq numatyta tvarka.
23. Darbuotojai, kuriq asmens duomenys'Bendroveje tvarkomi naudojant vietos nustatymo
irenginius bei darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys, turintys prieig4 prie vietos nustatymo
irenginiais renkamq duomenq, su Siomis Taisyklemis ir jq pakeitimais supaZindinami
pasiraSltinai ar kitu budu, neabejotinai patvirtinandiu informavimo fakt4.

