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VAIZDO DUOMENU TVARKYMO EKSTRBMA.I,TU SVEIKATAI SITUACIJU CENTRE
TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaizdo duomenq tvarkymo Ekstremaliq sveikatai situacijq centre taisykliq (toliau -
Taisykles) tikslas - reglamentuoti Ekstremaliq sveikatai situacijq centre (toliau - Centras) vykdom4
vaizdo stebejim4, siekiant uZtikrinti 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo
tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva95l46lEB (Bendrasis duomenq apsaugos

reglamentas) (OL 2016L 119, p. 1) (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisines apsaugos istatymo, kitq istatymq bei teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq
tvarkym4 ir apsaug4, laikym4si ir igyvendinim4.

2. Duomenq valdytojas - tvarkomq asmens duomenq valdytojas yra Centras, juridinio
asmens kodas 191349831, buveines adresas RoZiq al.4A, Vilnius LT- 03106.

3. Taisyklese vartojamos s4vokos:

3.1. Centro darbuotojai - valstybes tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo

sutartis (toliau - darbuotojai).
3.2. Treiiasis asmuo - frzinis asmuo, kuris nera duomenq subjektas, kurio tapatybg

tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal vaizdo iraSe uZfiksuotq vaizdo duomenq apimti
(asmens veid4, Dgi, transporto priemones valstybini numeri ir pan.).

3.3, Yawdo duomenq ira5ymo irenginiai - serveriai ir (arba) Centro turto apskaitoje

esantys skaitmeniniai irenginiai, skirti vaizdo duomenims ira5yti, saugoti, perZiureti ir kopijuoti.
3.4.Yawdo ira5as - Siose Taisyklese nurodytomis vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuoti ir

serveriuose ir (arba) vaizdo duomenq ira5ymo irenginiuose i5saugoti vaizdo duomenys.

3.5. Vaizdo steb6jimas - vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu (toliau - vaizdo
duomenys), tvarkymas naudojant Siose Taisyklese nurodytas vaizdo stebejimo kameras, nepaisant

to, ar Sie duomenys yra i5saugomi duomenq laikmenoje.
3.6. Yawdo stebdjimo sistema - serveriai ir (arba) vaizdo duomenq ira5ymo lrenginiai,

vaizdo stebejimo kameros ir duomenq laikmenos, kuriose saugomi vaizdo duomenys.

3.7. Kitos Siose Taisyklese vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos

Reglamente ir Lietuvos Respublikos teises aktuose.
4. Taisyklemis privalo vadovautis vis Centro darbuotojai.

II SKYRIUS
VAIZDO STEBEJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

5. Vaizdo stebejimo tikslas - uZtikrinti Centro darbuotojq ir trediqjq asmenq, kurie lankosi
Centre, saugum4, Siq asmenq bei Centro tvarkomo valstybes medicinos rezervo i5teklirl (turto)

saugum4.
6. Y aizdo duomenys, fi ksuoj ami v aizdo stebej imo kameromis :

6.1. administracinio pastato, esandio adresu RoZiq al.4A, Vilnius, vidaus patalpose

irengtomis 3 vaizdo kameromis;
6.2. valstybes medicinos rezelo materialiniq iSteklirl sandeliavimo teritorija adresu

Mickevidiaus g. 107, Nemendine, Vilniaus r. stebima 16 va\zdo kamerq;
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6.3.Yaizdo stebejimo kamery objektuose s4ra5as, jq i5destymas, stebejimo laukas (zonos) ir
vaizdo kamery duomenys pateikiami Taisykliq I priede.

7. Centro pastato vidaus patalpq ir lauko teritorijos vaizdo stebejimas yra nenutr[kstamas.

8. Vaizdo stebejimo kameros turi bflti irengiamos taip, kad butq uZtikrintas Taisykliq

5 punkte nustatytas vaizdo stebejimo tikslas.
g. DraudZiama taip frengti ir eksploatuoti irengtas vaizdo stebejimo kameras, kad i jrl

stebejimo lauk4 patektq gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar iejimas ij4,
iSskyrus istatymq numatytus atvejus.

10. DraudZiama vykdyti vaizdo stebejim4 patalpose, kuriose duomenq subjektas pagristai

tikisi absoliudios privatumo apsaugos ir kur toks stebejimas Zemintq Zmogaus orum4 (pavyzdLiui,

tualetuose ir pan.).

III SKYRIUS
DUOMENU VALDYTOJO IR TVARKYTOJO TEISES, PAREIGOS IR FUNKCIJOS

1 1. Duomenq valdytojas turi Sias teises:

I 1.1. rengti ir priimti vidaus teises aktus, reglamentuojandius vykdom4 vaizdo stebejim4;

11.2. sprgsti klausimus del vaizdo duomenq teikimo;
11.3. paskirtit?vaizdo duomenq apsaug4 atsaking4 asmeni (asmenis) ar padalinf;

12. Duomenq valdytojas turi Sias pareigas:

12.1. u1til<rinti Reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos

istatyme, Siose Taisyklese ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose asmens duomenq

tvarkym4, nustatytq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq laikym4si;- 
12.2. igyvendinti duomenq subjekto teises Reglamento ir Siq Taisykliq nustatyta tvarka;

12.3. u1ilk<rinti asmens duomenq saugum4 ir igyvendinti tinkamas organizacines ir technines

asmens duomenq saugumo priemones;

13. Duomenq valdytojas atlieka Sias funkcijas:
13.1. nustatovaizdo stebejimo tiksl4 ir apimti;
| 3 .2. oryartiztoj a v aizdo stebej imo si stemo s die gimo darbus ;

13.3. nustato prieigos teisiq ir igaliojimq tvarkyti vaizdo duomenis suteikimo, keitimo ir

naikinimo tvark4;
13.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenq tvarkymo

problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebejimo vykdymui uZtikrinti;

13.5. teikia metoding pagalb4 Centro darbuotojams;
13.6. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Siq Taisykliq ll-I2 punktuose nurodytoms

duomenq valdytojo teisems ir pareigoms igyvendinti.

IV SKYRIUS
VAIZDO DUOMENU TEIKIMAS IR DUOMENU GAVEJAI

14. Teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka Centras teikia savo tvarkomus vaizdo duomenis

teisesaugos institucijoms ir kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Centr4 ipareigoja

istatymai ar kiti teises aktai arba kuriems Centras, teises aktq nustatyta tvarka vykdydamas savo

hrnk.1u., teikia asmens duomenis, taip pat pagal duomenq gavejq praSymus esant bent vienai i5

Reglamento 6 straipsnyje nurodytq teiseto asmens duomenq tvarkymo s4lygq. Pra5yme turi bflti

n*odytur vaizdo duomenq naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir praSomq

pateikti vaizdo duomenq apimtis.
15. Sprendim4 del vaizdo duomenq

ORGANIZACINES IR TECHNINES

teikimo priima Centro direktorius.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENU SAUGUMO PRIEMONES
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16. Uztikdnant vaizdo duomenq saugum4, igyvendinamos Valstybines duomenq apsaugos

inspekcijos gairese nurodytos minimalios organizacines ir technines asmens duomenq saugumo

priemones:
16.1. uZtikrinama prieigos prie vaizdo duomenq apsauga, valdymas ir kontrole;
16.2. prieiga prie vaizdo duomenq gali bfti suteikta tik tam asmeniui, kuriam vaizdo

duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti;
16.3. su vaizdo duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra

suteiktos teises;
16.4. prieiga prie asmens duomenq apsaugoma slaptaZodZiais;

16.5. uztikinama asmens duomenq apsauga nuo neteisdto prisijungimo prie vietinio tinklo

elektroninirl rySiq priemonemis;
16.6. uZtikrinamas patalpq, kuriose saugomi vaizdo duomenys, saugumas (apribojamas

neigaliotq asmenr+ patekimas i atitinkamas patalpas ir pan.);

16.7. uLtikrinama kompiuterines irangos apsauga nuo kenksmingos programines irangos
(antivirusiniq programq idiegimas, atnauj inimas ir pan') ;

16.8. ivertinus rizik4, susijusi4 su pavojais fiziniq asmenq teisems ir laisvems, gali bfti
taikomos papildomos asmens duomenq apaugos priemonds."

17. Visus vaizdo duomenis turi teisg tvarkyti tik Teises ir bendrqjq reikalq skyriaus

vyriausiasis specialistas informacinems technologijoms, kuris vadovaujasi pareigybes apra5ymu,

atliekant uLvaizdo stebejimo sistemos techning prie1lir4 tr vaizdo duomenq tvarkym4. SusipaZinti

su savo vaizdo duomenimis turi teisg Centro darbuotojai, kurie, igyvendindami 5i4 teisg, turi laikytis

asmens duomenq ap saug4 re glamentuoj andiuo se teise s aktuo se nustatytq reikalavimq.

18. Prieigos prie vaizdo duomenq teises suteikiamos ir redaguojamos duomenq valdytojo

nustatyta tvarka.
19. Prieigos prie vaizdo duomenq teises naikinamos pasibaigus Centro darbuotojo,

tvarkandio vaizdo duomenis, igaliojimams, darbo santykiams, pasikeitus Centro darbuotojo

funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo duomenq nereikalinga.

20. Centro darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, privalo:

20.1. laikytis pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo ir saugumo reikalavimq, itvirtintq
Reglamente, Asmens duomenq teisines apsaugos istatyme, Siose Taisyklese ir kituose teises

aktuose;
20.2. v|ill<rinti, kad i vaizdo stebejimo kameromis fiksuojam4 erdvg nepatektq gyvenamoji

patalpair (arba) jai priklausanti privati teritorija ar iejimas ij4, i5skyrus istatymq numatytus atvejus,

bei patalpos, kuriose duomenq subjektas pagristai tikisi absoliudios privatumo apsaugos ir kur toks

stebejimas Zemintq Zmogaus orum4;
20.3. laikytis Taisyklese nustatytq organizaciniq ir techninir+ asmens duomenq saugumo

priemoniq, kad btrtq uZkirstas kelias netydiniam ar neteisetam vaizdo duomenq sunaikinimui,

praradimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui, saugoti

vaizdo duomenq ira5ymo irenginiuose ir (ar) laikmenose esandius vaizdo duomenis;

20.4. uLlik<rinti, kad vaizdo stebejimo sistema butq techniSkai tvarkinga, techniniai Sios

sistemos sutrikimai bUtq Salinami operatyviai, naudojant visus turimus techninius resursus;

20.5. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti su

vaizdo duomenimis asmeniui, kuris nera igaliotas tvarkyti vaizdo duomenq;

20.6. nedelsdamas praneSti Centro direktoriui ir duomenq apsaugos pareigunui apie bet

koki4 ltartin4 situacij4, kuri gali kelti gresmg Centro tvarkomq vaizdo duomenq saugumui;

20.7. laikytis kitq Taisyklese ir kituose asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiuose

teises aktuose nustatytq reikalavimq.
21. Centro darbuotojai privalo iCentro patalpas, kuriose yra vaizdo duomenq ira5ymo

irenginiq, nelleisti pa5aliniq asmenq ir, pastebejg vaizdo stebejimo sistemos veikimo sutrikimus,

nedelsdami informuoti Teises ir bendrqjq reikalq skyriaus vyriausi4ji specialist4 informacinems

technologij oms arba Centro direktoriq.
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22. Yaizdo duomenq ira5ymo irenginiuose vaizdo stebejimo kamerq uZfiksuoti vaizdo

duomenys skaitmeniniu budu ira5omi i Siq irenginiq vidinius kietuosius diskus ir saugomi 14 dienq.
pasibaigus nurodytiems terminams, vaizdo ira5ymo irenginys automati5kai iStrina seniausius vaizdo

ira5us, o i atsilaisvinusi4 viet4 ira5o naujus. Per vaizdo duomenq saugojimo laikotarpi vaizdo

fra5ymo irenginys leidLia atlikti vaizdo ira5q paie5k4 pagal dat4 ir laik4. Jeigu vaizdo iraSq

duomenys naudojami kaip irodymai byloje ar kitais istatymq nustatytais atvejais, vaizdo duomenys

gali bfti saugomi tiek, kiek reikalinga Siems duomenq tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant,

kai tampa nebereikalingi.

VI SKYRIUS
DUOMENV SUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMO TVARKA

23. Duomenq subjektas turi Sias teises:

23.1. gautiinformacij4 apie jo asmens duomenq tvarkymE;

23.2. susipaLinti su duomenimis;
23.3. relkalauti i5trinti duomenis (,,teisd buti pamir5tam");

23.4. apnboti duomenq tvarkYm4;
23.5. nesutikti su duomenq tvarkymu.
24. Taisykliq 23 punkte nurodytos duomenq subjekto teises igyvendinamos Asmens

duomenq tvarkymo, saugojimo ir Siq duomenq subjektq teisiq igyvendinimo Sveikatos apsaugos

ministerijos Ekstremaliq sveikatai situacijq centre tvirtinamomis taisyklemis.

25. Teise gauti informacij4 apie duomenq tvarkym4:
25.1. Asmenys, kurie nera Centro darbuotojai ir kuriq vaizdo duomenys gali bDti tvarkomi

vykdant vaizdo stebejim4, apie rykdom4 vaizdo stebejim4 yra informuojami:

25.L1. iSkabinant informacines lenteles ir (arba) priklijuojant lipdukus prie5 patenkant i
Centro patalpas ar teritorij4, kurioje rykdomas vaizdo stebejimas. Informacines lenteles ir (arba)

lipdukai turi b[ti matomi prie5 patenkant i vaizdo stebejimo zon4;

25.I.2. informacinese lentelese ir (arba) lipdukuose nurodant 5i4 informacij4: apie vykdom4

vaizdo stebejim4, Centro pavadinim4, kontakting informacij4 (adres4, elektroninio pa5to adres4 ir
(arba) telefono numeri), vaizdo duomenq tvarkymo tiksl4, nuorod4 i informacijos Saltini, kur butq

galima gauti detalesng informacij4 apie vykdom4 vaizdo stebejim4; informacines lenteles (lipduko)

forma nustatyta Siq Taisykliq 2 priede;

25.2. informacija apie tai, kad vykdomas yaizdo stebejimas, pateikiama visais atvejais,

nepriklausomai nuo to, kad kai kuriose tam skirtose vietose vaizdo stebejimas tuo metu ndra

,oykdo-ur (pavyzdlitti, vaizdo stebejimo kamera veikia ne vis4 laik4, veikia nustatytu periodi5kumu

ir pan.).
25.3. Centro darbuotojai apie vykdom4 vaizdo stebejim4 informuojami pasira5ytinai ar

kitu informavimo fakt4 irodandiu budu suteikiant Reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyt4

informacij4 bei supaZindinant su Siomis Taisyklemis prieS pradedant vykdyti vaizdo stebejim4 arba

pirmqjE darbuotojo darbo dien4, arba pirm4j4 darbo dien4 po darbuotojo atostogq, nedarbingumo

iaikotarpio ir pan., jeigu vaizdo stebejimas buvo pradetas vykdyti Siuo laikotarpiu.

26. Teise susipaZinti su duomenimis:
27.1. Pagal duomenq subjekto pra5ym4 susipaZinti su savo vaizdo duomenimis duomenq

subjektui pra$omi vaizdo duomenys gali bUti pateikiami sudarant galimybg Centro patalpose

perliureti vaizdo ira54 ir (arba) pateikiant vaizdo ira5o kopij4 Centro i5orineje duomenq laikmenoje

ar nuotraukE, jeivaizdo duomenys yra saugomi.

27 .2.lgyvendinant duomenq subjekto teisg susipaZinti su savo vaizdo duomenimis, turi bUti

uZtikrinama Geiqjq asmenq teise i privatq gyvenim4. Duomenq subjektui susipaZistant su vaizdo

ira5u, jeigu jame matomi tretieji asmenys, kuriq tapatybe gali b[ti nustatyta, ar kita informacija, kuri

ga\ ptaleisti trediqjq asmenq privatum4 (pavyzdZiui, vatzdo ira5e matomas transporto priemones

valstybinis numeris), Sie vaizdai turi bDti retuSuoti ar kitais bldais panaikinama galimybe

identifikuoti trediuosius asmenis arba, jei imanoma, turi buti gaunamas ra5ytinis Siq asmenq
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sutikimas del jq vaizdo duomenq pateikimo duomenq subjektui. Jei n6ra galimybes igyvendinti
Siame Taisykliq punkte nurodytq priemonir4, uZtikrinandiq trediqjq asmenq teisg i privatq gyvenim4,

v aizdo duomenys duomenq subj ektui neteikiami.

VII SKYRIUS
CENTRO DARBUOTOJU ATSAKOMYBE

28. Centro darbuotojai pasira5ytinai supaZindinami su Siomis Taisyklemis ir taip lsipareigoja
laikytis jq bei kitq asmens duomenq tvarkymo reikalavimus nustatandiq teises aktq.

29. tJL Taisykliq paleidimE Centro darbuotojams taikoma istatymuose numatyta

atsakomybe.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Taisykles ir informacija apie vaizdo stebejim4 skelbiamos Centro interneto svetaineje.

3l. rJZ Taisykliq nuostatq laikymosi prieLiur4 ir iq vykdymo kontrolg bei periodi5k4, ne

rediau kaip kart4 per 2 metus, Taisykliq perZilrejim4 atsakingas Teises ir bendrqjq reikalq skyriaus

vyriausiasis specialistas informacinems technologijoms, kuris, ivertinqs Taisykliq taikymo praktik4,

eiant poreikiui ir (arba) pasikeitus asmens duomenq tvarkym4 reglamentuojantiems teises aktams,

inicijuoj a Taisykliq keitim4.
32. Centro darbuotojai su Taisyklemis supaZindinami pasira5ytinai. Priimtas naujas

darbuotojas su Taisyklemis privalo bUti supaZindintas pirm4j4 darbo dien4. UZ supaZindinim4 su

Taisyklemis atsakingas Teises ir bendrqjq reikalq skyrius.


