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I SKYRIUS
BI'NDROS I OS N TJOSTATOS

l.

Vaizclo slebcjirno kamcrLl nar-rdojimo ir vaizdo cluomcnq tvarkymo apraSo (toliau Apra5as)
tikslas - reglarnentuoli vaizclo stcbcjim4 liauliq rnicsto slvivaldybes vie5ojoje biblioteko.je (toliauBibliotcl<a). LrZtil<rinanl 2016 nr. balandli<t 27 cl.Iruropos Parlantento ir tarybos reglamento (ES)
?.0161679 cle:l

liziniq ilsmelttl

rtl)sir.rgos. trrarl<ant i.lsmens duomenis

ir dcl laisvo tokiq

duomenq

.juclcjinro ir, l<ulitto panaikinarla [)ilcl<tyva,95l46lI]13 (toliau - Iteglamentas (JiS) 2016167g),[.ietuvos
Respublikos asmens cluotnettq teisines apsaugos istatyrlo (toliar-r ADTAI), kit4
bei teises

istatymtl
aktq, reglanentuojandiq aslnens cluomenq tvarkym4 ir apsaug4, rruostatq
igyvendinim4,
2' Siatrliq miesto savivaldybcs vieSo.ioje bibliotel<o.ie asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis

(l:S) 20161679. AD'l'AI, [.ietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
civilirlit' proceso kodeksu. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lictuvos Respublikos
achninistt-acir-riq nLrsi2engimrl koclcksu, ApraSu ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais asrrens
ciut-rnrcrrrl tr arl.l nrq ir apsaugll.
I{cgJanrcrrtLr

3. ApraSe vartojamos s4r,okos atitinka

ADTAI vartojamas s4vokas. Apra5o nuostatos negali plesti
ADTAI taikymo sritics bei prie5talauti AD'|A| nustatytierns asmens duomenq tvarkymo
teil<alal'imams ir kitiems asmcns duomenq tvarkynr4 reglamentuojantiems teises aktams.

ar siaurinti

II SKYI{IIJS
VAIZDO S'TEI}IiJTMO TIKSI,AS IR APIMTIS
4. Vaizdo stebejirno tilislzrs LLZtihlinti Silrrlirl micsto savivalclybes viesosios bibliotekos turto
apsalrgrl. asmcnq saugq ir vicSqie! tvark4.
5. Siaulirl r.niesto savivalcJybes vicSosios bibliotekos vicJaus ir lauko teritorija yra stebima vaiz.c[o
stcbc.j iiiro kar-nerornis Siais acJresais:
5.1. vidtrje .,Saules" filialo (l(. Korsako g,. 10, l,T-78359. Siarrliai) UZsicnio kalbrl mokymosi
cenlrets. l(omil<sq centras. Seinrq erclve. SuaLrgr-rsiqjq abonementas, Internetine skaitykla, foje;

-

,,Saltinelio" hlialas (Trakq g. 20A. 1,1'-76288, Siauliai), Skaity'tojq aptarnavimo
sliyritrs. Ilibliograhjos-intbrmaci.jos skylius,..AicJo" frlialas, esanlys viename pastate (Aicto g,27,
1,1"7821'). SiaLrliai), Vaikrl litcralilros slo rius (Cvazdikq lahas, L1'-78253, Siauliai).
6. Vaiztlo ilaSai sar-rgon.ri. pcr'2iLtrinri bci kopijLro.janri jstatyrnq nuslatytat tvarha. nar-rdojant specialiai
5.2. laLrl<e

Sianr tikslLri sl<iltus skaitmeniniurs vaizclo iraSymo

irenginius (DVIf).

7' Siauliq miesto savivaldybes vie5osios bibliotekos lauko teritorijos vaizd4fiksuoja
7 vaizdo

stebejimo kameros, patalpq vaizdE_ 6 vaizdo kameros,
8' Siauliq miesto savivalclybes vieSosios bibliotekos padalinys, vykdantis vaizdo stebejim4,
uZtikrina, kad prieS patenkant j patalpas ar teritorij4, kurioje vykdomas vaizdo stebejimas,
bDtq aiSkiai
ir tinkanrai pateikiama informacija apie vykdomq vaizdo stebejim4. Apie tai
ispeja Bibliotekos
skaityto.iams matomoje vietoje priklijuoti specialils lipclukai su pavaizdu otavaizdostebejimo
kamera.

III

SKYRIUS

V AIZDO DUOMENU IRASYMAS IR SAUGOJIMAS
9' Yaizdo iraSymo irenginy.je (DVR) kameromis uZfiksuotas vaizd,as skaitmeniniu budu
irasomas i
vidinius standZiuosius diskus (FIDD).
10. Vaizdo duomenys vaizdo duomenq iraSymo
irenginiuose saugomi ne ilgiau nei 7 kalendorines
dienas.
I

l. Vaizdo

iraSymo irenginys po 7 kalendoriniq dienq automati5kai i5trina seniausius vaizdoirasus,
o i atsilaisvinusi4 viet4 iraSo naujausi4 vaizdo sraut4.

12. Jeigu vaizdo iraSq duomenys naudojami kaip irodymai civilineje, administracineje ar
baudZiamojoje byloje ar kitais istatymll nustatytais atvejais, varzdo duomenys gali b[ti saugomi tiek,
kiek reikalinga Siems duomenq tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai Iampa
nebereikalingi.
13. Atsiradus

poreikiui,varzdo iraSymo irenginio nustatymai gali buti keidiami.
leidlia atlikti vaizdo iraSq paieSk q, pagal dat1 t laikq.

14. Yaizdo iraSymo irenginys

IV SKYRIUS
DUOMENU VALDYTOJO IR TVARKYTOJO TEISES IR PAREIGOS

l5' Visus

iraSomus vaizdo duomenis turi teisg tvarkyti tik Siauliq miesto savivaldybes viesosios
bibliotekos darbuotojai, atsakingi uL vaizdo stebejimo sistemos prieLiurq u vaizdo duomenq
tvarkymE (toliau - atsakingi darbuotojai).
I 6. Atsakingi darbuotojai privalo:
16.1. laikytis pagrindiniq vaizdo duomenq tvarkyrno principq bei konfidencialumo ir saugumo
reikalavimq, itvirtintq Reglamente (ES) 20161679, Apra5e ir kituose asmens duomenq tvarkym4 ir
apsaug4 reglamentuojandiuose teises aktuose;

16.2. \Lrikrinti, kad i stebim4 erdvg nepatektq gyvenamosios patalpos, iejimo ijas vietos, joms
priklausaniios privadios teritorijos, patalpos, kuriose asmenys pagristai tikisi absoliudios privatumo
apsaugos.

16.3. uZtikrinti, kad vaizdo stebejimo sistema bDtq techni5kai tvarkinga, techniniai Sios sistemos
sutrikiniai bUtq Salinami operatyviai, panaudojant visus turimus techninius iSteklius;

16.4. imtis priemoniq, kad biltq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam vaizdo duomenq
sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui, saugoti
varzdo duomentl ira5ymo irenginiuose esandius duomenis;
16.5. neatskleisti, neperduoti vaizdo duomenq ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemonemis
susipaZinti su vaizdo duomenimis tam teisds neturintiems asmenims;

16.6'

i

patalpq, kurioje yra vaizdo ira5yrno irenginiai, neileisti paSaliniq asmenq, uZtikrinti,
kad
vaizdo jraSas butq neprieinamas kitiems asmenims bei neplatinamas, pastebeig vatzdo stebejimo
sistemos darbo sutrikimq, turi nedelsdami imtis priemoniq jiems pasalinti;
16'7' nedelsdami pranesti Siauliq miesto savivaldybes vieSosios bibliotekos duomenq apsaugos
pareigunui apie bet koki4 itartin4 situacij4, kuri gali kelti gresmg Siauliq miesto savivaldybes
vie5osios bibliotekos tvarkomq varzdo duomenq saugumui.
l7' Atsakingi darbuotojai turi bDti susipaZing su asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiais
teises aktais ir jq laikytis.
18. Prieigos prie vaizdo duomenq teises ir igaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis suteikiami ir

keidiami, atsiZvelgiant i atliekamas funkcijas, pagal asmens prasym4.
19' Prieigos prie vaizdo duomenq teises naikinamos, pasibaigus duomenq valdytojo ir jo darbuotojo
darbo sar-rtykiams, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms atlikti nereikalinga prieiga prie vaizdo
duomenq, taip pat nutraukus asmens duomenq tvarkymo sutarti, sudaryt4 su asmens duomentl
tvarkytoju, ar Siai sr"rtardiai nustojus galioti.

V SKYRIUS

VAIZDO DUOMENV TEIKIMAS IR DUOMENU GAVEJAI
20' Duomenq subjekto raSytiniu praSymu, pateikus asmens tapatybg patvirtinanti dokumentq, arba
teises aktq nustatyta tvarka vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas (kopija) gali bDti
i5duodamas:
20.1. jeigu

jis yra iSsaugotas;

20,2. jeigttjame nera uZfiksuoti tretieji asmenys arba yra trediqjq asmenq raSytinis sutikimas toki
vaizdo ira54 (kopij4) iSduoti.
21. Teisesaugos institucijq praSymu vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas (kopija) gali
blti iSduodamas be vaizde uZfiksuotq asmenq sutikimo,
22. Duomenq subjekto, norindio gauti vaizdo jra5q (koprj4), kuriame uZfiksuotas ne tik jis, bet ir
tretieji asmenys, praSyme turi b[ti nurodyas asmens duomenq naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo
teisinis pagrindas ir pra5omq pateikti asmens duomenq apimtis.
23. Siauliq miesto savivaldybes vieSoji biblioteka, gavusi duomenq subjekto paklausim4 del vaizdo
duomenq, susijusiq su juo, tvarkymo, ne veliau nei per 20 kalendoriniq dienq nuo duomenq subjekto
pra5ymo gavimo dienos atsako, ar su juo susijg vaizdo duomenys yra tvarkomi, saugomi ir, jei
saugomi, ar asmuo turi teisg gauti pra5omus duomenis.
24. Y aiz.do duomenys duomenq valdytojo gali buti pateikti ikiteisminio tyrimo istaigai, prokurorui
ar teismui del jq Zinioje esandiq administraciniq, civiliniq, baudZiamqjq bylq, kaip irodymai ar kitais
istatymrl nustatytais atvej ai s.

VI SKYRIUS
DUOMENU SUBJI]KTO TI'ISITJ IGYVENDINIMO TVARKA
25. Dtromenq subjekto teisiq igyvendinirno tvarka nustatyta Siauliq miesto savivaldybes vieSosios
bibliotekos Asmens duomenu tvarkymo taisyklese.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Siauliq miesto savivaldybes vieSosios bibliotekos darbuot ojai, pa1eidg Apraso reikalavimus,
atsako teises aktq nustatyta tvarka.

