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ASMENS IR vAIzDo DUOMENU TVARKYMO UAB PANEvEZIo REGroNo ATLTEKU
TVARKYMO CENTRE TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Asmens ir vaizdo duomenq tvarkymo UAB Paneveilio regiono atliekq tvarkymo centre(toliau - PRATC) taisykles (toliau - Taisykles) nustato pagrindines asmens duomenq tvarkymo,
duomenq subjekto teisiq igyvendinimo ir duomenq apsaugos technines ir orgxizacines priemones
PRATC uZtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo, kitq istatymqbei teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4 ir apsaug4, laikym4si ir igyvendini-?.2' PRATC darbuotojai (toliau - darbuotojai), kurie tvarko PRATC esandius asmens
duomenis arba eidami savo pareigas juos suZino, privalo laikytis asmens duomenq apsaug?
nustatandiq teises aktq nuostatq, Taisykliq, pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo principq,
konfidencialumo ir saugumo reikalavimq.

3' Taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatymu (toliau - ADTAD, Bendraisiais reikalavimais organizacinems ir techninems
duomenq saugumo priemonems, patvirtintais valstybines duomenq apsaugos inspekcijos (toliau -VDAI) direktoriaus 2008 m. lapkridio 12 d. isakymu Nr. lr-71( l.l2), ir kitais teises aktais,
reglamentuojandiais asmens duomenq tvarkym4 ir apsaug4.

4' Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka ADTAI vartojamas s4vokas, o Taisykliq
nuostatos nepriestarauja ADTAf nustatytiems asmens duomenq tvarkymo principams ir kitiems
asmens duomenq tvarkym4 regramentuoj antiems teises aktams.

5' PRATC ir duomenq tvarkytojq santykiai nustatomi rasytinemis asmens duomenq
tvarkymo sutartimis, isskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato istatymai ar kiti teises aktai.

6. Taisykles privalomos visiems PRATC darbuotojams.

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENV TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

7. Asmens ir vaizdo duomenq tvarkymo PRATC tikslai:
7'l' Panevezio regiono vietines rinkliavos uZ komunaliniq atliekq tvarkym4 mokesdio

administravimas;

7.2. rinkliavos moketojq registro sudarymas;
7 '3' uZtikrinti viesqi4 tvark4, PRATC darbuotojq ir kitq asmentl, kurie lankosi imoneje beijq ir PRATC turto saugum4. Siuo tikslu yra tvarkomi atskiry patalpq vaizdoduomenys (vykdomas

vaizdo stebejimas).

8' fgyvendinant Taisykliq 7.1 - 7.2 punktuose nurodytus tikslus, PRATC tvarkomi sie
asmens duomenys: vardas, pavarde, turimas nekilnojamas turtas, gyvenamoji vieta (adresas), asmens
kodas.

9' Informacinese sistemose ir registruose, kuriq valdytojas yra PRATC, duomenq bazeseasmens duomenq tvarkymo, duomenq subjekto teisiq igyvendinimo technines ir organizacines
priemones (taip pat technines fu organizacines priemones, reikalingas antrajam saugumo lygiui
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uZtikrinti) nustato Taisykles arba Siq sistemq ir registry nuostatai bei kiti privalomi duomenq
apsaugos politik4 igyvendinantys dokumentai (toliau - duomenq apsaugos dokumentai).

10. Asmens duomenys PRATC tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu biidu tvarkant
asmens duomenq susistemintas rinkmenas.

11. Darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis
Siq asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos principq:

1 1' 1. asmens duomenys renkami apibreZtais ir teisetais tikslais, nustat5rtais teises aktais, ir
tvarkomi su Siais tikslais suderintais bldais;

11.2' renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo
principq, nereikalaujama i5 duomenq subjektq pateikti tq duomenq, kurie nera reikalingi, nekaupiami
ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

I 1.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sqziningai ir teisetai;
1 1.4. asmens duomenys turi buti tikslus ir, jei reikia, nuolat atnaujinami; netiksliis ar

nei5sam[s duomenys yra i5taisomi, papildomi, sunaikinami arba jq tvarkymas sustabdomas;
11.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg biitq galima

nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
12. Asmens duomenys PRATC renkami tik teises aktq nustatyta tvarka, juos gaunant

tiesiogiai i5 duomenq subjekto, oficialiai paklausiant reikaling4 informacij4 tvarkandiq ir turindiq
teisE j4 teikti subjektq (VI Registrq centro), teises aktq ir duomenq teikimo sutardiq pagrindu
prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiandiq duomenq bazl4,registry bei informaciniq sistemq.

13. Asmens duomenys taisomi:
I 3 . I . gavus duomenq subj ektq ra5ytini pra5ymq ir j i pagrindZiandius dokumentus;
13.2. darbuotojams nustadius techniniq asmens duomenq klaidq.
14. Asmens duomenys tikslinami:
14.L pagal duomenq subjektq ra5ytinipra5ym4;
14.2. darbuotojams nustadius techniniq asmens duomenq klaidq;
14.3. nustadius neatitikimq duomenq subjekto asmens tapatybes patikrinimo metu;
14.4. darbuotojams nustadius, kad duomenq subjektai arba institucijos, teikiandios asmens

duomenis pagal duomenq teikimo sutartis, juos patikslino informacinese sistemose;
14.5. institucijoms, teikiandioms asmens duomenis pagal duomenq teikimo sutartis,

informavus apie asmens duomenq patikslinim4.
15. Asmens duomenys atnaujinami:
15. 1. pagal duomenq subjektq raSytini pra5ymE;

15.2. pagal duomenq subjektq Zodini pra5ym4. Jei bfrtina, darbuotojas susipaZista su
duomenis pagrindZiandiais dokumentais;

15.3' darbuotojams nustadius, kad pasikeite duomenq subjekto kontaktiniai duomenys
(adresas, telefono ry5io numeris, elektroninio pa5to adresas) ir pagal anksdiau tvarkytus kontaktinius
duomenis duomenq subjekto nebeimanoma pasiekti;

15.4. darbuotojams nustadius, kad duomenq subjektai arba institucijos, teikiandios asmens
duomenis pagal duomenq teikimo sutartis, juos atnaujino informacinese sistemose;

15.5. institucijoms, teikiandioms asmens duomenis pagal duomenq teikimo sutartis,
informavus apie asmens duomenq patikslinim4;

16. Asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos principq laikymqsi uZtikrina Rinkliavq
administravimo padalinio vadovas, imdamasis atitinkamq organizaciniq priemoniq (isakymai,
pavedimai).

17. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei l0 metq nuo paskutinio laikotarpio, uZ kuri
buvo i5skaidiuota rinkliava, pabaigos. Skolininkq duomenys saugomi l0 metq nuo skolos padengimo
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dienos' Pasibaigus asmens duomenq saugojimo terminui arba kai asmens duomenys tampa
nebereikalingi tikslams, kuriems buvo tvarkomi, pasiekti, teises aktq nustatyta tvarka yra priimamas
sprendimas del jq sunaikinimo.

18' PRATC uztikrina, kad visa reikalinga informacija duomenq subjektui btrtq pateikiama
aiSkiai ir suprantamai.

19. Teises aktq nustatytais atvejais ir
duomenis tretiesiems asmenims.

20. Asmens duomenq apsauga nuo
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto
technines priemones.

III SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMAS

2l' Duomenq subjektas turi teisg Zinoti (buti informuotas) apie savo asmens duomenq
tvarkym4' Duomenq subjektams informacija apie jq asmens duomenq tvarkymq pateikiama
savitarnos interneto svetainej e.

22' Duomenq subjektas, PRATC Rinkliavq administravimo padaliniui pateikgs asmens
tapatybg patvirtinanti dokumentl arba teises aktq nustatyta tvarka ar elektroniniq rySiq priemonemis,
kurios leidLiatinkamai identifikuoti asmeni, patvirtings savo asmens tapatybg, turi teisg neatlygintinai
susipaZinti su tvarkomais jo duomenimis bei gauti informacij4, iS kokiq Saltiniq ir kokie jo asmens
duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi.

23' PRATC gavQs duomenq subjekto prasym4, ne veliau kaip per 30 (trisdesimt)
kalendoriniq dienq nuo duomenq subjekto prasymo gavimo dienos, atsako, ar duomenq subjekto
asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia pra5omus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti toki
prasym4 prieZastis. Duomenq subjekto praSymu tokie duomenys turi biiti pateikiami raStu.

24' Jei duomenq subjektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra neteisingi, nei5sam[s ar netikshs, kreipiasi i PRATC. Duomenys patikrinami ir
duomenq subjekto rasytiniu prasymu, kuris pateikiamas asmeniSkai, pastu ar elektroniniq rySiqpriemonemis yra i5taisomas ar papildomas.

25' Jei duomenq subjektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra tvarkomi neteisetai, nes4Ziningai, kreipiasi i PRATC. PRATC darbuotojai patikrina
asmens duomenq tvarkymo teisdtum4, s4ziningum4 ir duomenq subjekto rasytiniu pra5ymu sunaikina
neteisetai ir nes4ziningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokiq asmens duomenq tvarkymo
veiksmus, iSskyrus saugojim4, kol bus istaisyti neteisingi, netikslls, papildyti nei5samiis asmens
duomenys ar asmens duomenys bus sunaikinti.

26. Kilus abejonems del duomenq subjekto pateiktq
sustabdo tokiq duomenq tvarkymo veiksmus, juos patikrina
gali blti naudojami tik jq teisingumui patikrinti.

tvarka PRATC gali teikti jos tvarkomus asmens

atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo,
tvarkymo uZtikrinama i gyvendin ant or ganizacine s ir

asmens duomenq teisingumo, PRATC
ir patikslina. Tokie asmens duomenys

27' PRATC prane5a duomenq subjektui apie jo pra5ymu atlikt4 ar neatlikt4 asmens
duomenq istaisym4, sunaikinim4 ar asmens duomenq tvarkymo veiksmq sustabdym4. pRATC taippat nedelsdama informuoja duomenq gavejus apie duomenq subjekto prasymu istaisytus ar
sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenq tvarkymo veiksmus, isskyrus atvejus,
kai pateikti toki4 informacijq b[tq neimanoma arba pernelyg sunku (del didelio duomenq subjektq
skaidiaus, duomenq laikotarpio, nepagristai dideliq s4naudq). Tokiu atveju pRATC pranesa
Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.

28' Duomenq subjektas, nesutikdamas, kad bfrtq tvarkomi jo asmens duomenys, ra5ytini
pranesim4 apie nesutikim4 del asmens duomenq tvarkymo gali pateikti pRATC asmeni5kai, pa5tu ar
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elektroniniq rySiq priemonemis. Si duomenq subjekto teise igyvendinama pries atliekant asmens
duomenq tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenis ketinama tvarkyti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir (ar)
6 punktais.

29. PRATC, siekdamas igyvendinti duomenq subjekto teisg nesutikti, kad bttq tvarkomi jo
asmens duomenys, kreipiasi i duomenq subjekt4 ra5tu ir nustato termin4, per kuri duomenq subjektas
turi teisg i5reik5ti savo nesutikim4.

30. Jeigu duomenq subjekto nesutikimas yra teisi5kai pagristas, PRATC nutraukia asmens
duomenq tvarkymo veiksmus, iSskyrus teises aktq nustatytus atvejus, ir informuoja duomenq gavejus.

31. Duomenq subjektui PRATC nustatytu terminu nepateikus ra5ytinio pranesimo apie
nesutikim4 del asmens duomenq tvarkymo laikoma, kad duomenq subjektas nepasinaudojo savo teise
nesutikti, kad bttq tvarkomi jo asmens duomenys.

32. Duomenq subjekto pra5ymu PRATC prane5a duomenq subjektui apie jo asmens
duomenq tvarkymo veiksmq nutraukim4 ar atsisakym4 nutraukti duomenq tvarkymo veiksmus.

33. PRATC privalo sudaryti s4lygas duomenq subjektui igyvendinti Siame skyriuje
nustatytas teises, i5skyrus istatymq nustatytus atvejus, kai reikia uZtikrinti: valstybes saugum4 ar
gynybQ, vie54f4 tvark4, nusikalstamq veikq prevencij4, tyrim4, nustatym4 ar baudZiam4ji
persekiojim4, svarbius valstybes ekonominius ar finansinius interesus, tarnybines ar profesines etikos
paZeidimq prevencijq, tyrimq ir nustatym4; duomenq subjekto ar kitq asmenq teisiq ir laisviq apsaugQ.

34. Duomenq subjektas, norddamas igyvendinti Siame Taisykliq skyriuje numatytas teises,
pateikia ra5ytini pra5ym4, kuriame turi nurodyti savo pageidavim4, vard4, pavardg, gyvenamqjq viet4
ir duomenis rySiui palaikyti. Jeigu del duomenq subjekto teisiq igyvendinimo kreipiasi duomenq
subjekto atstovas, jis savo pra5yme turi nurodyti savo vard4, pavardg, gyvenam4j4 viet4, taip pat
atstovaujamo asmens vard4, pavardg, gyvenamqj4 viet4 ir prideti atstovavim4 patvirtinanti
dokument4.

35. Visi ra5tu, iskaitant elektronine forma, PRATC pateikti pra5ymai turi b[ti pasirasyti
duomenq subjekto arba jo atstovo.

36. Informacija duomenq subjektui, atsiZvelgiant ijo pra5ym4, gali btiti pateikiama LodLis,
leidZiant susipaZinti su dokumentu, pateikiant paZym4, dokumento i5ra54 ar popiering dokumento
koprj4, elektroning laikmen4, garso, vaizdo ar garso ir vaizdo iraSq, prieigq prie informacijos
rinkmenos. Jei pra5yme nenurodyta informacijos pateikimo forma, PRATC ji pateikia tokia padia
forma kaip gauto pra5ymo.

37. Jeigu privati informacija duomenq subjektui siundiama pa5tu, ji siundiama tik
registruota pa5to siunta.

38. Informacija teikiama lietuviq kalba. I5imtiniais atvejais, jeigu duomenq subjektas
sutinka, informacija gali b[ti teikiama nevalstybine kalba.

39. PRATC veiksmai ar neveikimas, susijg su duomenq subjekto teisiq igyvendinimu, gali
btti skundZiami Valstybinei duomenq apsaugos inspekcij ai.

40. Duomenq subjektas gali skqsti PRATC, kaip duomenq valdytojo, veiksmus (neveikim4)
VDAI per 3 menesius nuo atsakymo gavimo dienos arba per 3 menesius nuo tos dienos, kada baigiasi
30 kalendoriniq dienq terminas pateikti atsakym4.

IV SKYRIUS
DUOMENU TEIKIMAS DUOMENU GAVEJAMS
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4l' Asmens duomenys ADTAI nustatytais atvejais tretiesiems asmenims gali btiti teikiami
tik pagal PRATC ir duomenq gavejo sudaryt4 asmens duomenq teikimo sutarti (daugkartinio teikimo
atveju) arba duomenq gavejo prasym4 (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje turi buti nurodytas
asmens duomenq naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sqlygos, tuarka ir teikiamq
asmens duomenq apimtis. Prasyme turi bDti nurodytas asmens duomenq naudojimo tikslas, teikimobei gavimo teisinis pagrindas ir praSomq pateikti asmens duomenq apimtis. Teikiant asmens
duomenis pagal sutarti, prioritetas teikiamas automatiniam duomenq i.i[i-ri, o teikiant asmens
duomenis pagal duomenq gavejo prasym4 - duomenq teikimui elektroniniq rysiq priemonemis.

42. Asmens duomenq gavejai:
42'l' registrq ir informaciniq sistemq valdytojai, kuriems PRATC teikia duomenis pagal

duomenq teikimo sutartis (paneveZio regiono savivaldybes) ;
42'2' registrq ir informaciniq sistemq, kuriq valdytoja yra PRATC, duomenq gavejai pagal

duomenq teikimo sutartis;
423' atliekq surinkimo ir transportavimo i apdorojimo irenginius paslaugq tiekejai;
42'4' fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikg pra5ym4 pateikti asmens duomenis ADTAI 6

straipsnio nustatyta tvarka;
42'5' valstybes ir savivaldybiq institucijos ir istaigos, isskyrus kai pagal konkreq

paklausim4 gauna asmens duomenis lstatymq nustatytoms kontroles funkcijoms atlikti (ADTAI 2
straipsnio 2 dalis);

42'6' bendrosios kompetencijos ir administraciniai teismai, administraciniq gindq komisijos;
42.7. kiti duomenq gavejai.

V SKYRIUS
KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS

43' Rinkliavq administravimo padalinio vadovas suteikia igaliojimus ir prieigos teisestvarkyti asmens duomenis tiems darbuotojams, kurie vykdydami ,uuo n *.i.;as turi tokius duomenis
tvarkyti' {galiotas darbuotojas turi teisg tvarkyti asmens duomenis nuo darbo santykiq pradZios iki jqpabaigos, isskyrus atvejus, kai darbuotojas nustoja tvarkyti asmens duomenis, susijusius su tam tikryfunkcijq vykdymu, pasikeitus jo pareigybes apra5ymui arba nustojgs vykdyti tam tikras funkcijas -tokiais atvejais igaliojimo ir prieigos teises tvarkyti asmens duomenis darbuotojas netenka.

44 Priimami i pareigas, kuriq funkcijos susijusios su asmens duomenq tvarkymu,
darbuotojai privalo pasirasyti pasiZadejima. Rinkliavq administravimo padalinio vadovas informuoja
priimtus darbuotojus, kokiu tikslu jie tvarkys asmens duomenis vykdydami savo pareigas.

45' Asmens duomenq tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai turi uZkirsti keli4atsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat betkokiam kitam neteisetam tvarkymui, saugodami dokumentus tinkamai ir saugiai, bei vengiant
nereikalingq koprjq darymo.

46' Jei darbuotojq kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba is kuriq kompiuteriq
galima patekti i atliekq surinkimo, atsiskaitymq, monitoringo informacing sistem4 bei tas vietiniotinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, savo kompiuteriuose turi naudoti slaptaZodi.
Siuose kompiuteriuose rekomenduotina naudoti ekrano uZskland4 su slaptaZodZiu.

47' Darbuotojq kompiuteriuose esandios kompiuterines bylos, kuriose kaupiami asmens
duomenys, neturi bfiti prieinamos kitq kompiuteriq vartotojams.

48' Darbuotojas turi teisg tvarkyti asmens duomenis tik tokiais tikslais, kurie buvo nurodyti
pildant pasizadejim4 ir kurie nepriestarauja jo pareigybes aprasyme nurodytoms funkcijoms.
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49. Rinkliavq administravimo padalinio vadovas pakeidia arba panaikina darbuotojo prieig4
prie asmens duomenq bazds, registry ir informacines sistemos jei pasikeidia darbuotojo pareigybes
apra5ymas, nebent kitaip nustato teises aktai ar duomenq apsaugos dokumentai, reglamentuojantys
atitinkamq duomenq baziq, registry ar informaciniq sistemq veikl4.

50. Darbuotojai, turintys teisg tvarkyti asmens duomenis, privalo btiti apmokyti laikytis
duomenq apsaugos reikalavimq, susipaZing su teises aktais ir saugos dokumentais,
reglamentuojandiais atitinkamq duomenq baziq, registry ar informaciniq sistemq veiklq, bei jq
pakeitimais.

51. Darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su
asmens duomenimis susijusiq informacijq, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent
tokia informacija bltq vie5a pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti
zrmens duomenq paslapti galioja pasitraukus i5 uZimamq pareigq, perejus dirbti i kitas pareigas arba
pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

VI SKYRIUS
ORGANIZACINES IR TECHNINES PRIEMONES

52. PRATC igyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens
duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo
bet kokio kito neteiseto tvarkymo: infrastruktlrines priemones (tinkamas patalpq i5destymas,
tinkamas technines irangos i5destymas ir prieZifira, grieZtas prie5gaisrinds saugos nonnq laikymasis ir
kt.); administracines priemones (tinkamas darbo organizavimas, darbo aplinkos analizavimas,
darbuotojq informavimas, teises aktq analiz6, vidaus teises aktq keitimas); telekomunikacines
priemones (informaciniq sistemq prieZiura, tinklo valdymas, naudojimosi internetu saugumo
uZtikrinimas, nuolat atnaujinama antivirusine programa ir kt.).

53. Darbuotojai, pastebejg ADTAI, Taisyklese ar kituose teises aktuose nustatytq asmens
duomenq tvarkymo reikalavimq paZeidimq arba neveikiandias arba netinkamai veikiandias
organizacines ir technines duomenq saugumo priemones, privalo nedelsdami praneSti apie tai uZ
duomenq apsaugq atsakingam asmeniui arba PRATC direktoriui del tinkamq organizaciniq ir
techniniq duomenq saugumo priemoniq igyvendinimo, o neteiseto duomenq tvarkymo arba
atskleidimo atvejais - del teisesaugos tarnybq ir VDAI informavimo.

54. Centralizuotai saugomq duomenq atsargines kopijos daromos periodi5kai, bet ne rediau
kaip vien4 kart4 per menesi.

55. Avarinio praradimo atvejais centralizuotai saugoti duomenys atkuriami iS atsarginiq
koprjq. Duomenys, prarasti del kompiuteriq irangos gedimo, programines irangos klaidos ar kitaip
paZeidus jq vientisum4, atkuriami i5 paskutiniq turimq atsarginiq duomenq koprjq.

56. Atk[rus duomenis, atliekamas informaciniq sistemq, registry bei duomenq baziq
funkcionalumo ir duomenq vientisumo testavimas, kuriatlieka atliekq IS palaikym4 teikianti lmone.

57. PRATC darbuotojas, kurio pareigybes apra5yme nurodyta atsarginiq koprjq darymo
funkcija yra atsakingas uZ duomenq, kurie nera saugomi centralizuotai, kopijq darym4.

58. Darbuotojams draudZiama kitiems asmenims prieinamoje vietoje laikyti ar kitaip
atskleisti prieigos prie kompiuteriq, el. pa5to sistemq, informaciniq sistemq, registry bei duomenq
bazi4, kuriose tvarkomi asmens duomenys, slaptaZodZius.

VII SKYRIUS
uZ uuotvrENq ArsAUGA ATSAKTNGT ASMENvs
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59. PRATC direktorius paskiria uZ duomenq apsaug4 atsaking4 darbuotoj4, kuris atlieka
Taisykliq 57 punkte nurodytas funkcijas.

60. Ui' duomenq apsaug4 atsakingas asmuo priZi[ri, kad asmens duomenys butq tvarkomi
laikantis ADTAI ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq duomenq apsaug4, nuostatq; inicijuoja
praneSimq VDAI apie aplinkybes, nurodytas ADTAI 33 straipsnio I dalyje, rengim4; kontroliuoja,
kaip darbuotojai tvarko asmens duomenis; teikia sifllymus, iSvadas PRATC direkroriui del duomenq
apsaugos ir duomenq tvarkymo priemoniq nustatymo, priZitiri, kaip Sios priemones lgyvendinamos ir
naudojamos; periodi5kai (ne rediau kaip kart4 per metus), pasikeitus teises aktams arba esant
pakeitimo b[tinybei perZilri Taisykles ir, esant reikalui jas atnaujinti, parengia pakeitimo projekt4 ir
pateikia ji PRATC direktoriui; nedelsdamas imasi priemoniq asmens duomenq tvarkymo
paZeidimams pa5alinti; supaZindina darbuotojus, tvarkandius asmens duomenis, su ADTA[ ir kitq
teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq apsaug4, nuostatomis; inicijuoja kreipimqsi i VDAI
asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos klausimais rengim4; padeda duomenq subjektams igyvendinti
jq teises i tinkam4 asmens duomenq apsaugQ; ra5tu informuoja VDAI, jeigu nustato, kad pRATC
tvarko asmens duomenis paZeisdama ADTA{ ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq duomenq
apsaug4, nuostatas, ir jeigu atsisako paSalinti Siuos paZeidimus; negali atlikti duomenq baziq, prie
kuriq yra prieiga per i5orinius duomenq perdavimo tinklus, administratoriaus funkcijq.

VIII SKYRIUS
Y AIZDO STEBEJIMAS

72. Kadangi kiti b[dai ir priemones yra nepakankamos uZtikrinti PRATC darbuotojq bei
visuomends saugum4 ir apsaugoti jq turt4 nuo sugadinimo ar praradimo, vykdomas vaizdo stebejimas
rinkliavq administravimo padalinio darbuotojo, kurio funkcijos yra rinkliavos administravimas, darbo
vietoje.

73. Vaizdas PRATC stebimas naudojant automating vaizdo stebejimo priemong - vaizdo
kameras, i5saugant duomenis serveryje.

74. Vaizdo stebejimo priemonds irengiamos taip, kad stebejimas, atsiZvelgiant i nustagrt4
vaizdo stebejimo tikslq, bltq vykdomas ne didesneje patalpos dalyje, negu tai yra butina, ir butq
renkama ne daugiau vaizdo duomenq, negu tai yra btitina.

75. Vaizdo stebejimo priemoniq sukaupti duomenys saugomi serveryje ne ilgiau kaip
vien4 mdnesi, i5skyrus atvejus, kai ltariama, kad galejo buti padaryta nusikalstama veika,
administracinis teises paZeidimas ar buvo apgadintas PRATC, darbuotojq arba trediqjq asmenq turtas.
Vaizdo stebejimo priemoniq sukaupti duomenys naikinami automati5kai pasibaigus jq saugojimo
terminui. Kai itariama, kad galejo blti padaryta nusikalstama veika, administracinis teises paZeidimas
ar buvo apgadintas PRATC, darbuotojq arba trediqjq asmenq turtas, vaizdo stebejimo duomenys
saugomi tiek, kiek reikalauja Siq duomenq tvarkymo tikslai, ir sunaikinami neautomatiniu btdu
nedelsiant, kai tampa nebereikalingi jLl tvarkymo tikslams.

76. Vaizdo stebejimo priemoniq sukauptus duomenis tvarkyti (atidaryti, perZi[reti, daryti
kopijas ir naikinti neautomatiniu b[du) turi teisg tik PRATC darbuotojas, kurio pareigybes apra5yme
nurodya tokia funkcija, ir PRATC direktoriaus isakymu ar pavedimu igalioti asmenys.

77. Vaizdo stebejimo priemoniq sukaupti duomenys gali bfti naudojami tik itariamoms
nusikalstamoms veikoms, administraciniams teises paZeidimams atskleisti ar PRATC, darbuotojq
arba trediqiq asmenq turtui apgadinimu padarytai Zalai irodyti ir gali bUti perduoti tik istatymq
nustatyta tvarka turintiems teisg gauti Siuos duomenis asmenims.
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78' Prie5 patekdamas i PRATC patalp4, kurioje vykdomas vaizdo stebejimas, duomenq
subjektas informuojamas informaciniu praneSimu: pranesama apie vaizdo stebejim4, nurodomas
PRATC pavadinimas, kodas ir kontaktine informacija ( tarnybinio telefono numeris).

79. Vykdant vaizdo stebejim4 darbo vietoje ir duomenq valdytojo patalpose, kuriose dirbajo darbuotojai, Sie darbuotojai apie toki jq vaizdo duomenq tvarkym4 informuojami pasira5ytinai
(ADTAI20 straipsnio 3 dalis).

80. DraudZiama vykdyti vaizdo stebejim4 patalpose, kuriose duomenq subjektas pagristai
tikisi absoliudios privatumo apsaugos ir kur toks stebejimas Zemintq Zmogaus orum4 (pvz.,
tualetuose, persirengimo kambariuose ir pan.).

81. Jei vykdant veZejo bei atliekq konteineriq patikrinimus ir reidus vieSose erdvdse
ketinama naudoti vaizdo ir garso fiksavimo technines priemones, siekiant uZtikrinti asmens duomeng
apsaug4, fizinio asmens teisg i atvaizdq ir ! privatq gyvenim4 bei jo slaptum4, butinas fiziniq asmenq
sutikimas del Siq priemoniq naudojimo. DraudZiama be asmens sutikimo naudoti vaizdo ir garso
fiksavimo technines priemones fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, fizinio asmens privadioje
ruLmq valdoje ir jai priklausandioje aptvertoje ar kitaip aiskiai paZymetoje teritorijoje, nepaisant to, ar
tas asmuo yra nurodytose vietose.

82- Jei reikaling4 informacij4 galima suteikti kitomis (lygiavertemis) priemonemis nei
vaizdo ir garso fiksavimo technines priemones arba kitose (lygiavertese) patalpose ir erdvdse (pvz.
vie5ose erdvese arba ne darbuotojq darbo vietose) ir del to jos turinys nenukentes, informacijq
rekomenduoj ama pateikti lygiaverdiai s bfidai s.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

83. Taisykles skelbiamos pRATC interneto svetaineje.
84. Taisykles keidiamos ir atnaujinamos pasikeitus teises aktams arba

bttinybei.
85. UZ Taisykliq nuostatq paZeidim4 darbuotojams gali buti taikoma teises aktuose

numatyta atsakomybe.

esant pakeitimo
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