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UAB,,JONISKIO VANDENYS"
VAIZDO DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
- Bendrove) vaizdo duomenq tvarkymo taisykles (toliau Taisykles) reglamentuoja Bendroves vykdom4 vaizdo stebejim4, nustato vaizdo stebejimo
tikslus ir priemones, vaizdo ira5q rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, vaizdo iraSq
saugojimo terminus, kokiose vietose vaizdas stebimas, kas ir kokiais tikslais gali susipaZinti su
vaizdo stebejimo duomenimis, numatant, kokie asmenys turi igaliojimus tvarkyti vaizdo ira5q
duomenis, kaip Sie iraSai sunaikinami, taip uZtikrinant Lietuvos Respublikos ir Europos
Sqjungos teises aktq reikalavimus.
2. Vykdant vaizdo stebejim4, vadovaujamasi Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES)
20161679 nuostatomis ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais asmens duomenq apsaug4.
3. Duomenq valdyojas - UAB ,,Joni5kio vandenys" (i.k. 157531950, BariUnq g. l, Satktinq k.,
JoniSkio r.).
II SKYRIUS

l. UAB ,,Joni5kio vandenys" (toliau

4.

Duomenq subjektas

-

sAvoKos
asmuo, kuriam priklauso Taisyklese nurodytais tikslais tvarkomi

asmens duomenys.
5.

6.

Duomenq subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmi5kas
tinkamai informuoto duomenq subjekto valios iSreiSkimas parelSkimu arba vienareik5miais
veiksmais, kuriais jis sutinka, kad b[tq tvarkomi su juo susijg asmens duomenys.
Duomeng tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonemis su
asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar operacijq seka, kaip
antai rinkimas, ira5ymas, r[Siavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas,
i5gava, susipaZinimas, naudojimas, atqkleidimas persiundiant, platinant ar kitu bDdu sudarant
galimybg jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas,
i5trynimas arba sunaikinimas.

7.
8.

Duomenq tvarlcytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentiira ar kita
istaiga, kuri duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
Duomenq valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentiira ar kita
istaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenq tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenq valdytojas yra Bendrove.
9. Reglamentas - 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento
20161679:.

ir

Tarybos Reglamentas (ES)

10.

Vaizdo steb@jimas - vaizdo duomenq, susijusiu su fiziniu asmeniu, tvarkymas, naudojant
automatizuotas vaizdo stebejimo priemones, nepaisant to, ar Sie duomenys yra i5saugomi
laikmenoje.

ll.Vaizdo ira$ai vaizdo

stebejimo lrenginiais uZfiksuoti

ir

vaizdo duomenq iraSymo

irenginiuose iSsaugoti v aizdo duomenys.

III SKYRIUS
VAIZDO STEBEJIMO APIMTIS IR TIKSLAS
12.Yaizdo stebejimo metu renkama ne daugiau vaizdo duomenq, negu tai yra. b[tina atsiZvelgiant
i Taisykliq l3 punkte nustatlt4 tiksl4.
13. Vaizdo stebejimo sistemq Bendroves teritorijoje irpatalpose irengimo tikslai yra Bendrovds ir
jos darbuotojq turto apsauga, gamybiniq patalpq gamybos proceso stebejimas ir avariniq
situacijq prevencija, klientq aptarnavimo patalpose konfliktiniq situacijq prevencija.
14.Yaizdo stebejimo sistema susideda i5 vaizdo stebejimo kamerq, atvaizdavimo ir ira5q laikino
saugojimo (archyvavimo) irenginio (kompiuterio)'
15. Vaizdo kamerq veikimo laikas, stebima teritorija ir kiti su vaizdo stebejimu susijg techniniai
klausimai reglamentuoj ami Bendroves vadovo isakymu.
atsakingi uL vaizdo duomenq tvarkym4 Bendroveje paskiriami Bendroves vadovo
Asmenys,
16.
isakymu.

lT.Yaizdo duomenq iraSymo irenginiuose vaizdo stebejimo kamery uZfiksuoti vaizdo duomenys
skaitmeniniu bldu iraSomi ir perZiDrimi.

IV SKYRIUS
DUOMENU VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISES IR PAREIGOS
privalo uZtikrinti, kad pries patekdami i patalpas ar teritorij4, kurioje vykdomas
vaizdo stebejimas, duomenq subjektai bltq ai5kiai ir tinkamai informuojami, pateikiant toki

18. Bendrove

tekst4:

t

,,UAB ,,Joniikio vandenys" teritorija, siekiant asmeny ir turto saugumo uZtilcrinimo, stebima
vaizdo kameromis. Asmens duomenis tvarko UAB ,,Jonifkio vandenys". Jils turite teisg
susipaiinti su Narlcomais Jusq asmens duomenis atvykg i UAB ,,JoniSkio vandenys" adresu
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lg.Yaizdo iraSq duomenis tvarko, o kai vaizdo ira5inejimas atliekamas realiu laiku, vykdant fizing
objektr4 apsaug4, vaizdq stebi Bendrovds vadovo isakymu paskirti darbuotojai.
20. ISneSti vaizdo iraSq originalus i5 patalpq, kuriose jie buvo padaryti, daryti vaizdo ira5q kopijas
leidZiama tik Bendroves Taisykliq ar galiojandiq teises aktq nustatyta tvarka.
2l.Yaizdo duomenis tvarko Bendroves vadovo isakymu paskirtas asmuo.
22. Bendroves darbuotojai, pastebejg vaizdo stebejimo sistemos darbo sutrikimus, privalo
nedelsdami informuoti Bendroves vadov4 arba Bendroves vadovo igaliot4 asmeni.
23.Yaizdo duomenis, suejus terminui, sunaikina Bendrovds vadovo isakymu igaliotas asmuo.
24.Yaizdo kamerq i5destymas, jq kiekiai, stebejimo laukai ir darbo reZimai nustatomi ir tvirtinami
Bendroves vadovo isakymu.

25.Yaizdo stebejimo sistema turi bDti visada fjungta ir darbinga.
26.DraudLiama sustabdyti vaizdo ira5inejim4, keisti nustatymq parametrus, stebejimo teritorij4 ar
kitaip nukrypti nuo Siq Taisykliq ar Bendroves vadovo isakymo, reglamentuojandio vaizdo
stebejim4.
27. NeleidZiama paSaliniams Zmonems stebeti kamerq vaizdus ar atlikti

vaizdo iraSais gali

tik

jq valdym4. SusipaZinti su
Bendroves vadovo isakymu igalioti Bendroves darbuotojai, jei

galiojantys teises aktai nenumato kitaip.
2S.DraudLiama platinti informacij4, gaut4 vykdant vaizdo stebejim4, jei tai nesusijg su tiesioginiu
pareigq vykdymu ar nusikalstamo lvykio tyrimu.
29. Techning prieZilr4 atlikti lgalioti darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys privalo kontroliuoti
vaizdo stebejimo sistemos darb4 ir nedelsiant imtis priemoniq gedimq Salinimui ir jq
prevencijai, pastebejus vaizdo sistemos darbo sutrikimus - informuoti Bendroves vadov4 arba
Bendrovds vadovo igaliotus darbuotojus.
3}.LeidLiama stebeti vaizdo stebejimo kamerq ira5us tiek, kiek tai susijg su pareigq vykdymu,
uZtikrinant kokybiSk4 sistemos darb4.
31. Darbuotojai gali atlikti profilaktinius darbus, susijusius su daliniu sistemos darbingumo
sustabdymu, gavg leidim4 i5 padalinio vadovo, kurio darbuotojai atlieka vaizdo stebejim4.
Ilgesni, nei darbo dienai, vaizdo stebejimo sistemos sudedamqjq dalirl iSjungimai derinami su
atsakingu uZ bendroves padalinio turto apsaug4 darbuotoju.
32. Gavus prane5im4 apie gedimq, bUtina nedelsiant imtis priemoniq jo nustatymui ir paSalinimui.
33. Jei nera galimybes operatyviai pa5alinti gedim4, bDtina nedelsiant informuoti padalinio, kurio
darbuotojai atlieka vaizdo stebejim4, vadov4. Apie tolesng gedimo paSalinimo eig4 sprendim4
priima atsakingas uZ techning prieZitir4 asmuo arba techning prieZi[r4 vykdandio padalinio
virSininkas.
34. Tokie technines apZiiiros darbai, kaip vaizdo kamerq gaubtr4 valymas, vaizdo stebejimo
irenginiq i5orine apLiira, atliekami pagal poreiki, bet ne rediau kaip vien4 kart4 per
kalendorinius metus. Stebimo ir iraSlto vaizdo kokybe (fokusavimas, spalvq gama, kontrastas,
pa5aliniai signalai, vaizdo stabilumas ir kita) tikrinami kart4 per menesi.

V SKYRIUS
VAIZDO DUOMENU SAUGOJIMAS IR TEIKIMAS
I

30 dienq nuo jq uZfiksavimo dienos, o po to automatiniu b[du
sunaikinami, i5skyrus atvejus, kai yra pagrindo manyti, kad vaizdo ira5uose uZfiksuotas
nusiZengimas, darbo drausmds paZeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteiseti
veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinejimo pabaigos).
36. Jeigu vaizdo iraSq duomenys naudojami kaip irodymai civilineje, administracineje ar
baudZiamojoje byloje ar kitais istatymq nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali b[ti
35. Vaizdo iraSai saugojami

saugojami tiek, kiek reikalinga Siems duomenq tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant,
kai tampa nebereikalingi.
37.Yaizdo duomenys gali b[ti teikiami ikiteisminio tyrimo istaigai, prokurorui ar teismui del jq
Zinioje esandiq administraciniq, civiliniq ar baudZiamqjq bylq, kaip irodymai ar kitais istatymq
numatytais atvejais.
38. Jeigu vaizdo iraSas turi buti iSsaugotas ilgesni, nei Siq Taisykliq 35 punkte nurodyt4 laikotarpi,
i5saugojimu suinteresuotas asmuo (pavyzdLiui, asmuo, atliekantis ikiteismini tyrim4) pateikia
Bendrovei ra5ti5k4 praSym4, kuriame turi biiti nurodyta, koki vaizdo ira54 (nurodant dat4 ir

laik4), kokiam laikotarpiui ir del kokiq prieZasdiq pra5oma iSsaugoti. Sprendim4 i5saugoti ar
neiSsaugoti vaizdo ira54 ilgesniam laikotarpiui priima Bendroves igaliotas darbuotojas, kuris
paveda Bendroves igaliotam asmeniui i5saugoti ira54.
39.Yaizdo ira5as yra sunaikinamas, kai tik iSnyksta prieZastys, del kuriq jo sunaikinimas buvo
atidetas. Jeigu vaizdo duomenq lraSas reikalingas tyrimui, 5i informacija gali buti iStrinta tik
subjekto, kuris, turedamas tam teisg papraSe j4 saugoti, nurodymu ar pasibaigus nustatytam
terminui.

VI SKYRIUS
TECHNINES IR ORGANIZACINES ASMENS DUOMENV SAUGUMO

uZrtrnrxlMo

PRIEMONES

40. Bendrove taiko atitinkamas technines ar organizacines priemones, kad b[tt1 uZtikrintas
tinkamas asmens duomenq saugumas, iskaitant apsaug4 nuo duomenq tvarkymo be leidimo
arba neteiseto duomenq tvarkymo ir nuo netydinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo
(vientisumo ir konfidencialumo principas).
4l.Duomenq saugumui uZtikrinti, Bendrovds vadovo lsakymu gali bflti paskiriamas vaizdo
duomenq tvarkytojas. Bendrove turi pareig4 pasirinkti tik toki duomenq tvarkytoj4, kuris
garantuotq reikiamas technines ir organizacines asmens duomenq saugumo priemones ir
uZtikrintq, kad tokiq priemoniq bUtq laikomasi bei sudaryti sutartis su duomenq tvarkltojais.
42. Bendroves darbuotojai, turintys prieigos teisg prie vaizdo duomenq, pastebejg vaizdo duomenq
saugumo paZeidimus (veiksmus ar neveikim4, galindius sukelti ar sukeliandius gresmg asmens
duomenq saugumui) turi informuoti Bendroves vadov4 arba Bendrov0s vadovo isakymu
paskin4 darbuotoj4.
43. {vertinus vaizdo duomenq apsaugos paZeidimo rizikos veiksnius, paZeidimo poveikio laipsni,
Lal4 ft padarinius, kiekvienu konkrediu atveju vadovas priima sprendimus del priemoniq,
reikiamq vaizdo duomenq apsaugos paZeidimui ir jo padariniams pa5alinti.
44. Bendroves darbuotojai apie vaizdo stebejim4 darbo vietoje, Bendroves patalpose ar teritorijoje,
kurioje dirba, turi b[ti informuojami pasira5ytinai prieS pradedant vykdyi vaizdo stebejim4
arba pirmqj4 darbuotojo darbo dien4, arba pirm4j4 darbo dibn4 po darbuotojo atostogq,
nedarbingumo laikotarpio ar pan., jei vaizdo stebejimas buvo pradetas vykdyti Siuo laikotarpiu.
45.Yaizdo iraSq kopijas leidZiama daryli tik Taisyklese arba galiojandiuose teises aktuose
numatytais atvejais ir tik darbuotojams, turintiems tam igaliojimus, paskirtus Bendroves
vadovo isakymu.
46. Prieigos teises ir igaliojimai tvarkyli vaizdo duomenis suteikiami, naikinami ir keidiami
Bendrovds vadovo isakymu.
4T.Prieigos teises prie vaizdo duomenq naikinamos pasibaigus Bendroves ir jos darbuotojo darbo
santykiams, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo duomenq
nereikalinga, taip pat nutraukus asmens duomenq tvarkymo sutart!, sudaryt4 su asmens
duomenq tvarkytoju, ar Siai sutardiai nustojus galioti.

VII SKYRIUS
DUOMENV SUBJEKTO TEISIV IGYVENDINIMO TVARKA
48. Duomenq subjektas turi Sias teises:
48.1.Zinoti (buti informuotam) apie savo asmens duomenq tvarkym4;

48.2.susipaZinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
48.3.nesutikti, kad butq tvarkomi jo asmens duomenys;
48.4.reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, iSskyrus saugojim4, savo
asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Siq Taisykliq ir
Lietuvos Respublikos bei Europos S4jungos teises aktr4 reikalavimq.
49. Duomenq subjektas, pateikgs Bendrovei ar duomenq tvarkytojui asmens tapatybg patvirtinant!
dokument4 arba teises aktq nustatyta tvarka ar elektroniniq ry5iq priemonemis, kurios leidLia
tinkamai identifikuoti asmen!, patvirtings savo tapatybg, turi teisg gauti informacij4, i5 kokiq
Saltiniq ir kokie jo duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenq gavejams
teikiami ir buvo teikti per paskutini ira5q saugojimo laikotarpi.
50. Bendrove, gavusi duomenq subjekto paklausim4 del vaizdo duomenq, susijusiq su juo,
tvarkymo, ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenq subjekto pra5ymo gavimo dienos
privalo atsakyti, ar su juo susijg vaizdi duomenys yra saugomi, ir, jei saugomi, Bendrove
vaizdo duomenis ira5o ir pateikia saugioje duomenq laikmenoje (CD, DVD, kt.) arba sudaro
galimybg Bendrovds patalpose perZiDreti vaizdo ira54.
51. Bendroves tvarkomi duomenq subjekto asmens duomenys vien4 kart4 per kalendorinius metus
duomenq subjektui teikiami neatlygintinai. Antr4 kart4 per kalendorinius metus duomenq
subjektui teikiant asmens duomenis, vaizdo ira54, duomenq subjektas informuojamas apie
nustatyt4 atlyginimo dyd! (pavyzdLiui, uL CD, DVD ar kitos laikmenos, kurioje yra vaizdo
iraSo kopija, gavim4), duomenq teikimo apmokejimo tvark4. Teikiant duomenis atlygintinai,
vadovaujamasi principu, kad atlyginimo dydis neturi vir5yti duomenq teikimo s4naudq.
52. Jeigu duomenq subjektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra neteisingi, nei5samiis ar netiksliis, ir kreipiasi i Bendrovg, Bendrove nedelsdama
privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenq subjekto ra5ytiniu pra5ymu, pateiktu
asmeni5kai, paStu ar elektroniniq rySiq rySiq priemonemis, nedelsdama iStaisyti neteisingus,
neiSsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokiq asmens duomenq tvarkymo
veiksmus, iSskyrus saugojim4.
53. Duomenq subjektui teikiant Bendroves tvarkomus duomenq subjekto asmens duomenis,
Bendrovd uZtikrina tinkamas organizacines ir technines duomenq saugumo priemones, kad i5
pateiktq duomenq nebfltq galima identifikuoti kitq duomenq subjektq.
54. lgyvendinant duomenq subjekto teisg susipaZinti su savo vaizdo duomenimis, uZtikrinama
trediqiq asmenq teise i privatq gyvenim4, t.y. duomenq subjektui susipaZistant su vaizdo iraSu,
jeigu vaizdo ira5e matomi kiti asmenys, kuriq tapatybe gali biiti nustatyta, ar kita informacija,
kuri gali paZeisti trediqjq asmenq privatum4 (pavyzdLiui, transporto priemon6s valstybinis
numeris), Sie vaizdai turi b[ti retuSuoti ar kitais bfldais panaikinama galimybe identifikuoti
trediuosius asmenis.
55. Gavus duomenq subjekto praSym4 susipaZinti su savo vaizdo duomenimis, informacija, ar su
juo susijg vaizdo duomenys yra tvarkomi, ir duomenq subjekto praSomi duomenys pateikiami
ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenq subjekto kreipimosi dienos. Duomenq subjekto
pra5ymu tokie duomenys turi b[ti pateikiami ra5tu. Sis laikotarpis prireikus gali bflti pratgstas
dar dviem menesiams, atsiZvelgiant ipra5ymq sudetingum4 ir skaidiq.
56. Jeigu duomenq subjektas, susipaZings 'su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra tvarkomi neteisetai, nes4Ziningai, ir kreipiasi i Bendrovg, Bendrove nedelsdama,
tadiau ne veliau kaip per 5 darbo dienas, neatlygintinai patikrina duomenq subjekto asmens
duomenq tvarkymo teisetum4, s4Ziningum4 ir nedelsdamas sunaikina neteisetai ir nes4Ziningai
sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokiq asmens duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus
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saugojim4. Bendrove, duomenq subjekto praSymu sustabdZiusi duomenq subjekto asmens
duomenq tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kuriq tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo
tol, kol jie bus sunaikinti (duomenq subjekto pra5ymu ar pasibaigus duomenq saugojimo
terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali b[ti atliekami tik:
56.1.turint tiksl4 irodyti aplinkybes, del kuriq duomenq tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
56.2. Jei duomenq subjektas tiesiogiai ar per igaliot4 atstov4 duoda sutikim4 toliau tvarkyti
savo asmens duomenis;
56.3.Jei reikia apsaugoti trediqjq asmenrl teises ar teisdtus interesus.
57. Bendrove nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 5 darbo dienas, prane5a duomenq subjektui ar
jo lgaliotam atstovui apie jo pra5ymu atlikt4 ar neatlikt4 duomenq subjekto asmens duomenq
sunaikinim4 ar asmens duomenq tvarkymo veiksmq sustabdym4
58. Duomenq subjekto asmens duomenys naikinami arba jq tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal
duomenq subjekto tapatybg
asmens duomenis patvirtinandius dokumentus, gavus
duomenq subjekto arjo lgalioto atstovo praSym4.
59. Del neteiseto asmens duomenq tvarkymo duomenq subjektai turi teisg kreiptis su skundu i
Valstybing duomenq apsaugos inspekcij4.
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VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
60. Visi Siose Taisyklese nurodyti ir (ar) Bendroves vadovo isakymu paskirti darbuotojai, turintys
teisg prieiti prie vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniais asmenimis ir juos tvarkyti, uZ
neteisetus, Sioms Taisykl€ms prie5taraujandius veiksmus atsako Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teisds aktq numatyta tvarka.
6I.UL. tinkamo ir teiseto asmens duomenq tvarkymo kontrolg Bendroveje atsakingas Bendroves
vadovo isakymu paskinas darbuotojas.
62. Darbuotojai, kurie yra lgalioti tvarkyti vaizdo duomenis arba eidami savo pareigas juos suZino,
privalo laikytis Siq Taisykliq, pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq bei
konfidencialumo ir saugumo reikalavimq, itvirtintq Reglamente ir Siose Taisyklese.
63. Sios Taisykles perZilrimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos ne/rediau kaip vien4 kart4 per
dvejus kalendorinius metus.
64. Yaizdo stebejimo apimtis keidiama tik pakeitus Taisykles.
65. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Taisyklemis bei jq pakeitimais supaZindinami
pasira5ytinai ar kitu biidu, neabejotinai irodandiu informavimo fakt4. Priemus nauj4 darbuotoj4,
jis su Taisyklemis privalo bdti supaZindintas pirmEja jo darbo dien4. UZ supaZindinim4 su
Taisyklemis atsakingas Bendroves vadovo isakymu paskirtas asmuo.

