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BIRSTONO VIESOSIOS BIBLIOTEKOS VAIZDO DUOMEN{) TVARKYMO
TAISYKLES
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOST ATOS
1. Birstono viesosios bibliotekos ( Toliau - viesoji biblioteka) vaizdo duomen4. tvarkymo taisykli4
(toliau - Taisykles) tikslas - reglamentuoti vaizdo stebejim<\., uztikrinant Lietuvos Respublikos
asmens duomen4. teisines apsaugos istatymo (toliau - ADTAl), kitq istatym4. bei teises akt4.,
reglamentuojanci4. asmens duomen4. tvarkymit ir apsaug<\., laikymitsi ir igyvendinimit.
2. Vykdant vaizdo stebejimit vadovaujamasi ADTAI, bendraisiais reikalavimais, organizacinems ir
techninems asmens duomenq saugumo priemonems, patvirtintais Valstybines duomenq apsaugos
inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkricio 12 d. isakymu Nr. lT-71(1.12) ,,Del Bendraj4.
reikalavim4. organizacinems ir techninems asmens duomen4. saugumo priemonems patvirtinimo",
(toliau - Bendrieji reikalavimai) ir kitais teises aktais, reglamentuojanciais asmens duomen4.
apsaugit.
3. Taisyklese vartojamos sitvokos atitinka ADTAI vartojamas sitvokas. Taisykli4. nuostatos negali
plesti ar siaurinti ADTAI taikymo srities bei priestarauti ADTAI nustatytiems asmens duomen4.
tvarkymo reikalavimams ir kitiems asmens duomenq tvarkymit reglamentuojantiems teises aktams.
4. Duomen4. valdytojas - Birstono viesoji biblioteka, im. kodas 300101536, S. Dariaus ir S. Gireno
g. 12, LT-59212, Birstonas.
11. SKYRIUS
VAIZDO STEBEJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

5. Vaizdo stebejimo tikslas - uztikrinti lankytojq bei darbuotojq saugum<\_, materialiojo 1r
nematerialiojo turto apsaug<\., viesaj&. tvark<\., apginti asmen4. gyvyb~, sveikat<\_, turtit.
6. Vaizdo stebejimas vykdomas:
6.1. siose patalpose: cokoliniame aukste, Vaikq ir jaunimo aptamavimo skyriuje (1 aukstas),
Suaugusilu4. skaitytoj4. aptamavimo skyriuje (2 aukstas), 3 auksto foje ir teritorijoje: prie
bibliotekos pagrindinio iejimo, masinq stovejimo aiksteleje prie bibliotekos;
6.2. vaizdo stebejimo kameros irengtos taip, kad vaizdo stebejimas nevykdomas didesneje nei
duomen4. valdytojo teritorijoje, kaip nurodyta taisykliq 6 punkte.
7. Vaizdo stebejimo apimtis keiciama tik pakeitus Taisykles.
III. SKYRIUS
DUOMENl) VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISES IR PAREIGOS

8. Duomen4. valdytojas turi sias teises:
8.1. rengti ir priimti vidinius teises aktus, reglamentuojancius vaizdo stebejimo vykdym&.;
8.2. spr~sti del vaizdo duomen4. teikimo;
8.3. paskirti uz vaizdo duomen4. apsaugit atsakingit asmeni;
8.4. igalioti duomen4. tvarkytojus tvarkyti vaizdo duomenis;
9. Duomen4. valdytojas turi sias pareigas:
9.1. uztikrinti ADTAI ir kituose teises aktuose, reglamentuojanciose asmens duomen4. tvarkym<\.,
nustatytus asmens duomen4. tvarkymo reikalavimus;
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9.2. jgyvendinti duomen4 subjekto teises ADTAJ nustatyta tvarka;
9.3. uztikrinti asmens duomen4 saugum~ jgyvendinant tinkamas organizacines ir technines asmens
duomen4 saugumo priemones;
9.4. pranesti apie vykdom~ vaizdo stebejim~ Valstybinei duomen4 apsaugos inspekcijai (toliau Inspekcija) Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau - Vyriausybe) nustatyta tvarka;
9.5. gauti Inspekcijos leidim~ atlikti asmens duomen4 tvarkymo veiksmus ADTAJ 33 straipsnio 1
dalyje numatytais atvejais.
l 0. Duomen4 valdytojas atlieka sias funkcijas:
10.1. nustato vaizdo stebejimo tiksl~ ir apimtj;
10.2. organizuoja vaizdo stebejimo sistemos diegimo darbus;
10.3. suteikia prieigos teises ir jgaliojimus tvarkyti vaizdo duomenis;
10.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomen4 tvarkymo
problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebejimo vykdymui uztikrinti;
10.5. vykdo kitas funkcijas, reikalingas jgyvendinti Taisykli4 10-11 punktuose nurodytas duomen4
valdytojo teises ir pareigas.
IV SKYRIUS
VAIZDO DUOMENl) TEIKIMAS IR DUOMENl) GAVEJAI
11. Vaizdo duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik esant ADTAl 5 straipsnyje nustatytam
asmens duomen4 teiseto tvarkymo kriterijui pagal asmens duomen4 teikimo sutartj (daugkartinio
teikimo atveju) arba pagal prasym~ (vienkartinio teikimo atveju), atitinkantj ADTAJ 6 straipsnio
reikalavimus.
12. Vaizdo duomenys duomen4 valdytojo gali biiti pateikti ikiteisminio tyrimo jstaigai, prokurorui
ar teismui del j4 zinioje esanci4 administracini4, civilini4, baudziamaj4 byl4, kaip jrodymai ar
kitais jstatym4 nustatytais atvejais.

VSKYRIUS
TECHNINES IR ORGANIZACINES ASMENS DUOMENl) SAUGUMO PRIEMONES
13. Uztikrinamas pirmas vaizdo duomen4 saugumo lygis.
14. Siekiant uztikrinti vaizdo duomen4 saugum~ jgyvendinamos sios organizacines ir technines
asmens duomen4 saugumo priemones:
14.1 . uztikrinama prieigos prie asmens duomen4 apsauga, valdymas ir kontrole;
14.2. prieiga prie asmens duomen4 gali biiti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys
yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti;
14.3 su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra
suteiktos teises;
14.4. prieigos prie asmens duomen4 slaptazodziai:
14.4.1. suteikiami, keiciami ir saugomi uztikrinant j4 konfidencialum~;
14.4.2. unikaliis, sudaryti is ne maziau kaip 8 simboli4, nenaudojant asmeninio pobiidzio
informacijos
14.4.3. keiciami ne reciau kaip k~ per 2 menesius;
14.4.4. pirmojo prisijungimo metu naudotojo privalomai keiciami;
14.5. uztikrinama asmens duomen4 apsauga nuo neteiseto prisijungimo prie vidinio kompiuterinio
tinklo elektronini4 rysi4 priemonemis;
14.6. uztikrinamas patalp4, kuriose saugomi asmens duomenys saugumas (apribojamas nejgaliotq
asmen4 patekimas j serverin~);
14.7. uztikrinama kompiuterines jrangos apsauga nuo kenksmingos programines jrangos
(antivirusini4 program4 jdiegimas, atnaujinimas).
15. Prieigos teisi4 ir jgaliojim4 tvarkyti vaizdo duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo tvarka:
15 .1. prieigos teises ir jgaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis suteikiami, naikinami ir keiciami
viesosios bibliotekos direktoriaus jsakymu;
15.2. uz jsakymo del prieigos prie vaizdo duomen4 suteikimo ar naikinimo vykdym~ atsakingas
viesosios bibliotekos direktorius;
2

15.3. uz jsakymo del prieigos prie vaizdo duomenq suteikimo ar naikinimo vykdymcl atsakingas
Bibliotekos procesq automatizavimo inzinierius;
15.4. prieigos teises prie vaizdo duomenq naikinamos pasibaigus duomenq valdytojo ir jo
darbuotojo darbo santykiams, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo
duomenq nereikalinga, taip pat nutraukus asmens duomenq tvarkymo sutartj, s u ~ su asmens
duomenq tvarkytoju, ar siai sutarciai nustojus galioti.
16. Vaizdo duomenys nekopijuojami.
17. Vaizdo duomenys jrasomi ir saugomi 7 paras, pasibaigus siam terminui yra automatiskai
sunaikinami, jrasius naujus duomenis. Jeigu vaizdo jrasq duomenys naudojami kaip jrodymai
civilineje, administracineje ar baudziamojoje byloje ar kitais jstatymq nustatytais atvejais, vaizdo
duomenys gali biiti saugomi tiek, kiek reikalinga siems duomenq tvarkymo tikslams, ir sunaikinami
nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

VISKYRIUS
VAIZDO DUOMENT) SAUGUMO PAZEIDIMT) VALDYMO IR REAGAVIMO J SIUOS
PAZEIDIMUS TVARKA
18. Duomenq valdytojo darbuotojas, turintis prieigos teisi;: prie vaizdo duomenq, pastebeji;:s vaizdo
duomenq saugumo pazeidimus (veiksmus ar neveikim!l, galincius sukelti ar sukeliancius gresmi;:
asmens duomenq saugumui) turi informuoti viesosios bibliotekos direktoriq.
19. Jvertinus vaizdo duomenq apsaugos pazeidimo rizikos veiksnius, pazeidimo poveikio laipsnj,
zal!l ir padarinius, kiekvienu konkreciu atveju vadovas priima sprendimus del priemoniq, reikiamq
vaizdo duomenq apsaugos pazeidimui ir jo padariniams pasalinti.

VII SKYRIUS
DUOMENT) SUBJEKTO TEISIT) JGYVENDINIMO TVARKA

-..,

, I

20. Duomenq subjektas turi sias teises:
20.1. zinoti (biiti informuotas) apie savo asmens duomenq tvarkym!l;
20.2. susipazinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
20.3 . nesutikti, kad biitq tvarkomi jo asmens duomenys;
20.4. reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, isskyrus saugojimcl, savo asmens
duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant sio ir kitq jstatymq nuostatq.
21. Duomenq subjekto teise zinoti apie savo asmens duomenq tvarkym!l jgyvendinama sia tvarka:
21.1. asmenys, kurie nera duomenq valdytojo darbuotojai ir kuriq vaizdo duomenys tvarkomi,
vykdant vaizdo stebejim!l, apie vykdomcl vaizdo stebejim!l yra informuojami:
21.1.1. iskabinant informacines lenteles pries patenkant j patalpas ar teritorijcl, kurioje vykdomas
vaizdo stebejimas;
21.1 .2. informacinese lentelese nurodant, kad yra vykdomas vaizdo stebejimas, duomenq valdytojo
juridinio asmens pavadinim!l ir kodcl, duomenq valdytojo fizinio asmens vardcl ir pavardi;:, jq
kontaktini;: informacij!l (adres~ arba telefono rysio numetj), ki~ papildom~ informacijcl (pvz., vaizdo
stebejimo tikslcl);
21.2. duomenq valdytojq darbuotojai apie vaizdo stebejimcl darbo vietoje, duomenq valdytojo
patalpose ar teritorijoje, kuriose dirba, turi biiti informuojami:
21 .2.1. pries pradedant vykdyti vaizdo stebejim!l arba pirmaj~ darbuotojo darbo diencl, arba pirmajcl
darbo dien!l po darbuotojo atostogq, nedarbingumo laikotarpio ir pan., jei vaizdo stebejimas buvo
pradetas vykdyti siuo laikotarpiu;
21.2.2. pasirasytinai suteikiant si~ informacijcl:
21.2.2.1. vaizdo stebejimcl vykdo ir vaizdo duomenis tvarko Birstono viesoji biblioteka, jm. kodas
300101536, S. Dariaus ir S. Gireno g. 12, LT-59212, Birstonas;
21.2.2.2. vaizdo stebejimas vykdomas siais tikslais: uztikrinti lankytojq bei darbuotojq saugum~,
materialines hazes apsaug~, viesaj~ tvarkcl, apginti asmenq gyvybi;:, sveika~ ~
ir kitas asmenq
teises ir laisves;

3

21.2.2.3. vaizdo duomenys teikiami teisesaugos institucijoms, teismams, jstaigai gavus rastisklJ
prasymlJ, kuriame nurodyta vaizdo duomen4 naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis
pagrindas
22. Duomem1 subjekto teise susipazinti su savo vaizdo duomenimis jgyvendinama sia tvarka:
22.1. duomen4 subjektas, pateikers duomenq valdytojui ar duomen4 tvark:ytojui asmens tapatyb1r
patvirtinantj dokumenui arba teises aktq nustatyta tvarka ar elektronini4 rysi4 priemonemis, kurios
leidzia tinkamai identifikuoti asmenj, patvirtiners savo asmens tapatyb<r, turi teis1r gauti informacijll,
is koki4 saltiniq ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenq
gavejams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
Jei prasymlJ duomenq subjektas siuncia pastu ar per pasiuntinj, prie prasymo turi buti prideta notaro
patvirtinta duomenq subjekto asmens tapatyb<r patvirtinancio dokumento kopija. Kai del
informacijos apie asmenj kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimij patvirtinantj dokumenut
ir savo asmens tapatyb1r patvirtinantj dokumenui.
Tuo atveju, jeigu duomen4 subjekto teise susipazinti su savo vaizdo duomenimis, negali buti
jgyvendinta per duomen4 subjekto atstovCb nepateikus duomen4 subjekto asmens tapatyb<r
patvirtinancio dokumento ar jo patvirtintos kopijos, duomen4 subjekto atstovas apie tai turi buti
informuojamas ne veliau kaip per 30 kalendorini4 dien4 nuo kreipimosi dienos. Jei duomen4
subjekto atstovo prasymas isreikstas rasytine forma, duomenq valdytojas turi pateikti jam atsakymij
rastu.
22.2. gavus duomenq subjekto paklausimij del jo asmens duomenq tvarkymo ir patikrinus duomenq
subjekto tapatyber, duomen4 subjektui suteikiama informacija, ar sujuo susijer asmens duomenys yra
tvarkomi ir pateikiami duomen4 subjektui prasomi duomenys (sudaroma galimybe duomen4
valdytojo patalpose perziureti vaizdo jras~, arba, duomen4 subjekto prasymu, pateikiama vaizdo
jraso kopija isorineje duomen4 laikmenoje ar nuotrauka);
22.3. jgyvendinant duomenq subjekto teiser susipazinti su savo vaizdo duomenimis, uztikrinama
treciaj4 asmen4 teise j privatq gyvenimll, t. y. duomenq subjektui susipazjstant su vaizdo jrasu,
jeigu vaizdo jrase matomi kiti asmenys, kuriq tapatybe gali buti nustatyta, ar kita informacija, kuri
gali pazeisti treciqjq asmen4 privatum~ (pavyzdziui, transporto priemones valstybinis numeris), sie
vaizdai turi buti retusuoti ar kitais butais panaikinama galimybe identifikuoti treciuosius asmenis;
22.4. gavus duomenq subjekto prasym~ susipazinti su savo vaizdo duomenimis, informacija, ar su
juo susijer vaizdo duomenys yra tvarkomi, ir duomen4 subjekto prasomi duomenys pateikiami ne
veliau kaip per 30 kalendorini4 dien4 nuo duomen4 subjekto kreipimosi dienos. Duomen4 subjekto
prasymu tokie duomenys turi buti pateikiami rastu. Neatlygintinai tokius duomenis duomen4
valdytojas teikia duomenq subjektui k~ per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai,
atlyginimo dydis neturi virsyti duomenq teikimo s~audq. Duomenq teikimo atlyginimo dydj
duomenq valdytojas nustato vadovaudamasis Duomenq teikimo duomenq subjektui atlyginimo
tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr.
228 ,,Del Duomenq teikimo duomen4 subjektui atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo".
23 . Duomenq subjekto teise nesutikti su vaizdo duomenq tvarkymu jgyvendinimo sia tvarka:
23. I . duomenq subjekto teise nesutikti su vaizdo duomenq tvarkymu jgyvendinama, kai vaizdo
duomenys yra teikiami ar atliekamas kitas vaizdo duomenq tvarkymo veiksmas, pavyzdziui,
naudojimas, vadovaujantis ADTAl 5 straipsnio 1 dalies 5 ar 6 punktais;
23.2. duomenq subjekto teise nesutikti su vaizdo duomenq teikimu jgyvendinama pries atliekant
vaizdo duomen4 tvarkymo veiksmus Taisykliq 23.1 papunktyje nurodytais pagrindais, duomenq
subje~ rastu informuojant: apie ketinamlJ atlikti vaizdo duomenq tvarkymo veiksmlJ (teikimq,
naudojim~ ir pan.); nurodant, jog duomenq subjektas turi teis1r nesutikti su tokiu duoqienq
tvarkymu; paaiskinant, kad teisiskai pagtjstas nesutikimas turi buti isreiskiamas pateikiant rasytinj
pranesim<l, kuris duomenq valdytojui gali buti pateikiamas asmeniskai, pastu ar elektroniniq rysi4
priemonemis; nustatant protingq termin<l, per kurj duomenq subjektas turi teiser isreiksti savo valiq;
23.3. jeigu duomenq subjektas per nusta~ termin~ isreiskia teisiskai pagtjsui nesutikimq,
duomenq valdytojas neatlieka vaizdo duomenq tvarkymo veiksm4 ADTAl 5 straipsnio 1 dalies 5 ar
6 punktuose nustatytais atvejais ir duomenq subjekto prasymu pranesa jam apie jo asmens duomenq
tvarkymo veiksmq nutraukim~ ar atsisakymq nutraukti duomenq tvarkymo veiksmus, nurodant
atsisakymo motyvus.
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24. Teise reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, isskyrus saugojimlb savo
asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant sio ir kitq jstatymq
nuostatq jgyvendinama sia tvarka:
24.1 . jeigu duomenq subjektas, susipazinys su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra tvarkomi neteisetai, nesc!,Ziningai, ir pats ar jo jgaliotas atstovas kreipiasi i duomen4
valdytoj~ duomenq valdytojas nedelsdamas, ne veliau kaip per 5 darbo dienas, neatlygintinai
patikrina duomem.J subjekto asmens duomenq tvarkymo teisetum~, Sc!,Ziningum~ ir nedelsdamas
sunaikina neteisetai ir nesc!,Ziningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokiq asmens duomenq
tvarkymo veiksmus, isskyrus saugojim~;
24.2. duomenq valdytojas, duomenq subjekto ar jo jgalioto atstovo prasymu sustabdys duomenq
subjekto asmens duomenq tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kuriq tvarkymo veiksmai
sustabdyti, saugo tol, kol jie bus sunaikinti (duomenq subjekto prasymu arba pasibaigus duomen4
saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali buti atliekami tik:
24.2.1 . turint tiksl~ jrodyti aplinkybes, del kuriq duomenq tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
24.2.2. jei duomenq subjektas tiesiogiai ar per jgalio~ atstov~ duoda sutikim~ toliau tvarkyti savo
asmens duomenis;
24.2.3. jei reikia apsaugoti treciajq asmen4 teises ar teisetus interesus.
24.3. duomenq valdytojas nedelsdamas, ne veliau kaip per 5 darbo dienas, pranesa duomenq
subjektui ar jo jgaliotam atstovui apie jo prasymu atli~ ar neatl~ duomenq subjekto asmens
duomenq sunaikinim~ ar asmens duomenq tvarkymo veiksmq sustabdym~;
24.4. duomenq subjekto asmens duomenys naikinami arba jq tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal
duomen4 subjekto tapatyby ir jo asmens duomenis patvirtinancius dokumentus, gavus duomen4
subjekto ar jo jgalioto atstovo prasym~;
24.5. duomen4 valdytojas nedelsdamas, ne veliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja duomen4
gavejus apie duomen4 subjekto ar jo jgalioto atstovo prasymu sunaikintus duomen4 subjekto
asmens duomenis, sustabdytus asmens duomen4 tvarkymo veiksmus, isskyrus atvejus, kai pateikti
toki~ informacij~ butq nejmanoma arba pernelyg sunku (del didelio duomenq subjektq skaiciaus,
duomen4 laikotarpio, nepagtjstai dideliq s~aud4). Tokiu atveju turi buti nedelsiant pranesama
lnspekcijai.
25. Duomen4 valdytojas turi teisy motyvuotai atsisakyti jgyvendinti duomen4 subjekto teises esant
ADTAl 23 straipsnio 2 dalyje numatytoms aplinkybems.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Darbuotojai, kurie yra jgalioti tvarkyti vaizdo duomenis arba eidami savo pareigas juos suzino,
privalo laikytis si4 Taisykliq, pagrindini4 asmens duomenq tvarkymo reikalavim4 bei
konfidencialumo ir saugumo reikalavimq, jtvirtintq ADTAJ ir siose Taisyklese. Darbuotojai pazeidy
Taisykles ir (ar) ADTAJ atsako teises aktq nustatyta tvarka.
27. Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supazindinami pasirasytinai. Priemus naujcl
darbuotojcl, jis su Taisyklemis privalo buti supazindintas pirmaj~ jo darbo dien~. Uz supazindinimcl
su Taisyklemis atsakingas Bibliotekos proces4 automatizavimo inzinierius.
28. Taisykles ne reciau kaip k~ per 2 metus perzifuimos ir, reikalui esant ar pasikeitus vaizdo
duomenq tvarkym~ reglamentuojantiems teises aktams, atnaujinamos. Uz taisykliq perziurejim~ ir
atnaujinim~ atsakingas Bibliotekos proces4 automatizavimo inzinierius.
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