
PATVIRTINTA 

Anykščių regioninio parko direktoriaus 

2018 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-44 

 

ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja biudžetinės įstaigos 

Anykščių regioninio parko direkcija, juridinio asmens kodas 288743920, buveinės adresas Anykščių r. sav. 

Anykščių m. J. Biliūno g. 55, (toliau – Įstaiga) vykdomą vaizdo stebėjimą, nustato vykdomo vaizdo stebėjimo 

tikslus ir apimtis, taikomas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, duomenų 

subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, vaizdo duomenų teikimą ir kitus aspektus, susijusius su Įstaigos vykdomu 

vaizdo stebėjimu. 

 

2. Šios Taisyklės taikomos ir privalomos visiems Įstaigos darbuotojams, nepriklausomai nuo darbo sutarties 

rūšies ar atliekamo darbo pobūdžio bei Įstaigoje pareigas einantiems valstybės tarnautojams (toliau visi kartu 

vadinami − Darbuotojai). 

 

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis 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) (toliau – Reglamentas), 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais teisės aktais, 

reguliuojančiais Asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą.  

 

4. Tais atvejais, kai šios Taisyklės nereguliuoja tam tikrų klausimų, taikomos bendros Įstaigos asmens 

duomenų tvarkymo taisyklių nuostatos. Tais atvejais jei yra tam tikrų prieštaravimų tarp šių Taisyklių ir 

Įstaigos asmens duomenų tvarkymo taisyklių taikomos šių Taisyklių nuostatos. 

 

 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

5.1. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio vaizdo duomenys yra tvarkomi Taisyklėse nurodytais 

tikslais.  

5.2. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris Įstaigos kaip duomenų valdytojo vardu 

diegia ir/ar prižiūri Vaizdo stebėjimo sistemą, atlieka kitas funkcijas, numatytas duomenų tvarkymo sutartyje, 

sudarytoje su Įstaiga. 

5.3. Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, (toliau – vaizdo duomenys) 

tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo ir fotokameras ar pan.), nepaisant to, ar 

šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje.  

5.4. Vaizdo stebėjimo priemonės – skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo duomenims fiksuoti, įrašyti, 

saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti. 

5.5. Vaizdo įrašas – vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti ir vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose 

išsaugoti vaizdo duomenys. 



 

6. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente, Įstatymo, 

Įstaigos vidiniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, ir kituose teisės aktuose. 

 

 

III SKYRIUS 

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS 

 

7. Vaizdo stebėjimo tikslas – apsaugoti Įstaigos valdomą, prižiūrimą ir kitų asmenų turtą.  

 

8. Vaizdo stebėjimas vykdomas Taisyklių 1 priede nustatytose teritorijose. 

 

9. Vaizdo stebėjimo priemonės įrengiamos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą, 

vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje teritorijos dalyje, negu tai yra būtina ir, kad būtų renkama ne 

daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.  

 

IV SKYRIUS 

DUOMENŲ TVARKYTOJO PASITELKIMAS 

 

10. Įstaiga, sudarydama duomenų tvarkymo sutartį, gali pasitelkti Duomenų tvarkytoją vaizdo duomenų 

tvarkymui. Šioje duomenų tvarkymo sutartyje turi būti numatyti minimalūs reikalavimai, įskaitant, bet 

neapsiribojant, apimantys vaizdo duomenų tvarkymo pobūdį, tikslą ir trukmę, Įstaigos ir Duomenų tvarkytojo 

teises ir pareigas, taikomas minimalias technines ir organizacines priemones bei kita su duomenų tvarkymu 

susijusi informacija. 

 

11. Įstaiga turi pasitelkti tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie įdiegę atitinkamas technines ir organizacines 

priemones, kurios užtikrintų atitinkamą duomenų tvarkymo saugos lygį, atitinkantį fizinių asmenų, kurių 

vaizdo duomenys bus tvarkomi pagal duomenų tvarkymo sutartį, teisių ar laisvių pažeidimo riziką. 

 

 

V SKYRIUS 

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAS 

 

12. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi 60 dienų, pasibaigus šiam terminui yra sunaikinami juos ištrinant. 

 

13. Ilgesnis negu Taisyklių 12 punkte nurodytas vaizdo duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik 

tuomet, kai: 

13.1. būtina, kad Įstaiga galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; 

13.2. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; 

13.3. vaizdo duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 

13.4. gaunamas Duomenų subjekto prašymas susipažinti su savo vaizdo duomenimis; 

13.5. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. 

 

14. Taisyklių 13 punkte  nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems 

duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. 

 

 

VI SKYRIUS 

VAIZDO DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI 

 



15. Vaizdo duomenys gali būti perduoti valstybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, teismams ir 

kitiems tretiesiems asmenims, kai to įsakmiai reikalauja taikyti teisės aktai, ar su tokiais asmenimis sudarytos 

duomenų tvarkymo sutartys, ar Duomenų subjekto sutikimu. 

 

 

VII SKYRIUS 

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS VAIZDO DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS 

 

16. Įstaiga imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekiant užtikrinti vaizdo duomenų 

tvarkymo saugumą, siekiant apsaugoti vaizdo duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, 

atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, įskaitant, bet neapsiribojant: 

16.1. supažindina darbuotojus, kurie tvarko vaizdo duomenis su šiomis Taisyklėmis ir kitais Įstaigos vidiniais 

teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą; 

16.2. užtikrina, kad Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti vaizdo duomenis, būtų įsipareigoję saugoti šių 

duomenų konfidencialumą;  

16.3. prieigos teisės ir įgaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis Darbuotojams suteikiami, naikinami ir keičiami 

Anykščių regioninio parko direktoriaus įsakymu;  

16.4. suteikiant prieigą užtikrinama, jog prieiga yra apsaugota naudojant slaptažodžius, priskirtus asmeniškai 

tik konkrečiam asmeniui; 

16.5. prieigos teisės prie vaizdo duomenų naikinamos pasibaigus Įstaigos ir jo darbuotojo darbo santykiams, 

arba nustojus eiti valstybės tarnautojo pareigas pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie 

vaizdo duomenų nereikalinga, 

16.6. prieigos teisės prie vaizdo duomenų yra naikinamos Duomenų tvarkytojui, jei jis pasitelktas,  nutraukus 

duomenų tvarkymo sutartį, sudarytą su Duomenų tvarkytoju, ar šiai sutarčiai nustojus galioti. 

16.7. imasi ir kitų asmens duomenų apsaugos organizacinių, techninių priemonių, nurodytų Įstaigos 

vidiniuose teisės aktuose. 

 

17. Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti vaizdo duomenis ar organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo: 

17.1. tvarkyti vaizdo duomenis griežtai laikantis šių Taisyklių ir kitų Įstaigos nustatytų vidinių teisės aktų, 

bei Įstaigos nurodymų. 

17.2. vykdyti ir laikytis Įstaigos nustatytų vaizdo ir asmens duomenų apsaugos organizacinių ir techninių 

priemonių; 

17.3. laikyti paslaptyje bet kokią su vaizdo ir/ar asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie 

susipažino vykdydami savo pareigas. Pareiga saugoti vaizdo ir/ar asmens duomenų paslaptį galioja pasikeitus 

pareigoms ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams; 

17.4. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų jokiomis priemonėmis susipažinti su tvarkomais vaizdo 

duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas ar neturi teisės naudotis šia informacija, tiek Įstaigos 

viduje, tiek už jos ribų; 

17.5. laikyti paslaptyje suteiktus slaptažodžius ir neperduoti kitiems asmenims slaptažodžių ir kitų duomenų, 

leidžiančius programinėmis ir techninėmis priemonėmis ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su tvarkomais 

duomenimis; 

17.6. nedelsiant pranešti Anykščių regioninio parko direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui apie bet kokią įtartiną 

situaciją, kuri gali kelti grėsmę vaizdo ir/ar asmens duomenų saugumui ir imtis priemonių tokiai situacijai 

išvengti, įskaitant ir  slaptažodžių ar prisijungimo vardų praradimą arba įtariamus pažeistus prieigos duomenis 

arba slaptažodžius. 

 

18. Vaizdo duomenų apsaugos organizacinės, techninės ir programinės priemonės turi būti parenkamos taip, 

kad atitiktų asmens duomenų apsaugos principus, teisės aktų nustatytus asmens duomenų apsaugos 

reikalavimus.  

 

 

VIII SKYRIUS 



VAIZDO DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO IR TYRIMO TVARKA 

 

19. Įstaigoje įvykusių vaizdo duomenų saugumo pažeidimų nustatymo ir tyrimo tvarką nustato Įstaigos 

asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo ir tyrimo tvarka. 

 

IX SKYRIUS 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 

 

20. Įstaiga užtikrina, kad Duomenų subjektų teisės būtų tinkamai įgyvendinamos, o visa informacija 

pateikiama tinkamai ir laiku. 

 

21. Duomenų subjektas turi šias teises:  

21.1. žinoti apie vaizdo duomenų tvarkymą; 

21.2. susipažinti su savo vaizdo duomenimis ir jų tvarkymu; 

21.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo vaizdo duomenys; 

21.4. reikalauti ištrinti vaizdo duomenis, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar yra kitas Reglamente 

nustatytas pagrindas; 

21.5. reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei yra Reglamente nustatytas pagrindas. 

 

22. Duomenų subjekto teisė žinoti apie savo vaizdo duomenų tvarkymą įgyvendinama taip: 

22.1. Asmenys, kurie nėra Įstaigos Darbuotojai ir kurių vaizdo duomenys tvarkomi, vykdant vaizdo 

stebėjimą, apie vykdomą vaizdo stebėjimą yra informuojami iškabinant informacines lenteles prieš patenkant 

į teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, informacinėse lentelėse nurodant, kad yra vykdomas vaizdo 

stebėjimas, Įstaigos pavadinimą ir kontaktinį elektroninio pašto adresą. 

22.2. Įstaigos Darbuotojai apie vaizdo stebėjimą konkrečioje teritorijoje yra informuojami pasirašytinai prieš 

pradedant vykdyti vaizdo stebėjimą arba pirmąją darbuotojo darbo dieną, arba pirmąją darbo dieną po 

darbuotojo atostogų, nedarbingumo laikotarpio ir pan., jei vaizdo stebėjimas buvo pradėtas vykdyti šiuo 

laikotarpiu. 

 

23. Duomenų subjektų prašymų dėl asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo pateikimas ir tokių 

prašymų nagrinėjimas numatytas Įstaigos asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.   

 

24. Be Įstaigos asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nurodytų reikalavimų, Duomenų subjektas 

papildomai prašyme susipažinti su savo vaizdo duomenimis turi nurodyti, kokioje konkrečioje teritorijoje 

vykdytu vaizdo stebėjimo užfiksuotu vaizdo įrašu duomenų subjektas nori susipažinti nurodant galimą jo 

vaizdo stebėjimo užfiksavimo datą ir laiką. 

 

25. Įstaiga atsisako pateikti tvarkomus duomenis, kai: 

25.1.1. prašoma pateikti Įstaigoje tvarkomus vaizdo duomenis, esančius vaizdo įraše, kuriame užfiksuoti kiti 

asmenys, kurių tapatybę būtų galima nustatyti pagal vaizdo įraše užfiksuotus vaizdo duomenis (asmens veidas, 

ūgis ir pan.), arba, kai tokių vaizdo duomenų pateikimas pažeistų tokių asmenų teises ir Įstaiga neturi techninių 

galimybių panaikinti galimybę identifikuoti trečiuosius asmenis vaizdo įraše; 

25.1.2. nustatomos kitos Reglamente, Įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant 

vaizdo duomenys nėra teikiami. 

 

26. Kitos duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Įstaigos asmens duomenų taisyklėse nustatyta tvarka. 

 

 

X SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 



27. Bet kurių pareigų, numatytų šiose Taisyklėse, pažeidimas bus laikomas šiurkščiu darbo pareigų 

pažeidimu ir gali būti pagrindas nutraukti Darbo sutartį dėl darbuotojo kaltės arba atleisti valstybės tarnautoją 

iš pareigų. 

28. Darbuotojams, kurie pažeidžia Reglamentą, Įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Asmens 

duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šias Taisykles, taikomos teisės aktuose numatytos atsakomybės priemonės. 

 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Šios Taisyklės įsigalioja jų patvirtinimo dieną ir galioja iki kol bus panaikintos arba pakeistos Anykščių 

regioninio parko direktoriaus įsakymu. 

 

30. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Anykščių regioninio parko direktoriui 

paskirtam asmeniui. 

 

31. Šios Taisyklės privalo būti peržiūrimos ir, esant reikalui, atnaujinamos ir / arba pasikeitus imperatyviems 

teisės aktų reikalavimams. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo 

tos dienos, kada Taisyklės yra patvirtinamos Anykščių regioninio parko direktoriaus įsakymu. 

 

___________________________________________________________________ 

 

  



 

Anykščių regioninio parko direkcijos Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių 

1 priedas 

 

ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS TERITORIJŲ, KURIOSE VYKDOMAS 

VAIZDO STEBĖJIMAS, SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Vaizdo stebėjimo 

vietos adresas 

Vaizdo 

kamerų 

skaičius 

Stebimos teritorijos 

1. Dvaronių k. 5, 

Anykščiai 29168  

8 Medžių Lajų tako teritorija 

 

 

_______________________________________________________________________ 


