PATVIRTINTA
Vilniaus regioninio valstybės archyvo
direktoriaus 2019 m. spalio 23 d.
įsakymu Nr. V-51
VAIZDO STEBĖJIMO DUOMENŲ TVARKYMO VILNIAUS REGIONINIAME
VALSTYBĖS ARCHYVE TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo Vilniaus regioniniame valstybės archyve
taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja vaizdo stebėjimą ir vaizdo stebėjimo duomenų
tvarkymą Vilniaus regioniniame valstybės archyve.
2.
Taisyklėse nurodytų vaizdo stebėjimo duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Vilniaus
regioninis valstybės archyvas (toliau – VRVA) (juridinio asmens kodas – 193171427, buveinės
adresas – O. Milašiaus g. 23, Vilnius).
3.
Taisyklių privalo laikytis visi VRVA valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), kurie tvarko VRVA vaizdo
stebėjimo duomenis ir (arba) eidami savo pareigas sužino arba gali sužinoti šiuos duomenis.
II SKYRIUS
VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS, APIMTIS, VAIZDO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS,
TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
4.
Vaizdo stebėjimo ir VRVA vaizdo kamerų užfiksuotų vaizdo duomenų tvarkymo
tikslas – užtikrinti VRVA saugomų dokumentų, turto apsaugą, asmenų saugą ir viešąją tvarką.
5.
Draudžiama stebėti vaizdą VRVA valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo vietose,
išskyrus darbo vietas, viešai prieinamas asmenims, kurie nėra VRVA valstybės tarnautojai ir
darbuotojai.
6.
Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurių darbo vietose įrengtos vaizdo stebėjimo
kameros, informuojami apie vaizdo duomenų tvarkymą pasirašytinai (Asmens duomenų tvarkymo
ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybinės archyvų sistemos įstaigose taisyklių
7 priedas).
7.
VRVA vykdant vaizdo stebėjimą draudžiama stebėti vaizdą slaptomis vaizdo
kameromis.
8.
VRVA vidaus patalpos Vilniuje (O. Milašiaus g. 23, Vilnius) yra stebimos ir vaizdas
fiksuojamas (be garso) 2 vaizdo stebėjimo kameromis, kurios įrengtos pirmo aukšto patalpoje su
pagrindiniu įėjimu ir skaityklos patalpoje (111 kabinetas). Vaizdo įrašai saugomi, peržiūrimi bei
kopijuojami įstatymų nustatyta tvarka, naudojant specialiai šiam tikslui skirtą skaitmeninį vaizdo
įrašymo įrenginį.

2

9.

VRVA atsakingas darbuotojas, vykdantis vaizdo stebėjimą, turi užtikrinti, kad prieš

patenkant į patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama ši
informacija:
9.1. informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą;
9.2. duomenų valdytojo pavadinimas, kontaktinė informacija (adresas ir (arba) telefono
ryšio numeris);
9.3. kita papildoma informacija (pagal poreikį) tam, kad būtų užtikrintas teisėtas vaizdo
duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių (pvz., vaizdo stebėjimo tikslas).
10. Vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti vaizdai skaitmeniniu būdu įrašomi į vidinį
standųjį diską (HDD), kuriame duomenys saugomi 15 kalendorinių dienų.
11. Vaizdo įrašymo įrenginys po 15 kalendorinių dienų automatiškai ištrina seniausius
vaizdo įrašus, o į atsilaisvinusią vietą įrašo naujausią vaizdo srautą.
12. Jeigu vaizdo įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar
baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi
tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa
nebereikalingi.
13. Atsiradus poreikiui vaizdo įrašymo įrenginio nustatymai gali būti keičiami.
14. Vaizdo įrašymo įrenginys leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką.
15. Visus įrašomus vaizdo duomenis turi teisę tvarkyti tik VRVA darbuotojas, atsakingas
už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą ir vaizdo duomenų tvarkymą.
16. VRVA darbuotojas, atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą ir vaizdo
duomenų tvarkymą privalo:
16.1.
laikytis pagrindinių asmens duomenų, vaizdo duomenų tvarkymo principų bei
konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamente (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) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo valstybinės archyvų sistemos įstaigose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo
archyvaro 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. VE-43 „Dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų
subjektų teisių įgyvendinimo valstybinėje archyvų sistemoje taisyklių patvirtinimo“, šiose
Taisyklėse ir kituose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
16.2.
užtikrinti, kad vaizdo stebėjimas būtų vykdomas tik Taisyklių 8 punkte
nustatytose patalpose;
16.3.
užtikrinti, kad į stebimą erdvę nepatektų gyvenamosios patalpos, įėjimo į jas
vietos, joms priklausančios privačios teritorijos, patalpos, kuriose asmenys pagrįstai tikisi
absoliučios privatumo apsaugos (pvz. tualetuose ir pan.), kitos VRVA nepriklausančios patalpos,
teritorijos;
16.4.
užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistema būtų techniškai tvarkinga, techniniai šios
sistemos sutrikimai būtų šalinami operatyviai, panaudojant visus turimus techninius išteklius;
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16.5.

imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam vaizdo

duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui,
saugoti vaizdo duomenų įrašymo įrenginyje esančius duomenis;
16.6.
į patalpą, kurioje yra vaizdo įrašymo įrenginys, neįleisti pašalinių, įeiti neturinčių
teisės, asmenų, neatskleisti, neperduoti vaizdo duomenų ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis
priemonėmis susipažinti su vaizdo duomenimis tam teisės neturintiems asmenims;
16.7.
nedelsdamas pranešti VRVA direktoriui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali
kelti grėsmę VRVA tvarkomų vaizdo duomenų saugumui.
17. VRVA vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas (kopijos) gali būti
išduodamas:
17.1.
jei jis išsaugotas;
17.2.
jei jame nėra užfiksuoti tretieji asmenys arba yra trečiųjų asmenų rašytinis
sutikimas tokį vaizdo įrašą (kopiją) išduoti;
17.3.
teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų
pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.
18. Vaizdo stebėjimo duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems
su šių Taisyklių 4 punkte apibrėžtu tikslu, išskyrus atvejus, kai tokiam duomenų tvarkymui
egzistuoja atskiras BDAR 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas pagrindas.
19. VRVA valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir
laikyti paslaptyje bet kokią su vaizdo stebėjimo duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie
susipažino eidami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių teisės aktų
nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį taip pat galioja valstybės tarnautoją ar
darbuotoją paskyrus į kitas pareigas VRVA bei pasibaigus valstybės tarnybos ar darbo santykiams.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. VRVA valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami su šiomis Taisyklėmis
VRVA dokumentų valdymo sistemos priemonėmis. Susipažinimas su šių Taisyklių nuostatomis
patvirtina, jog VRVA valstybės tarnautojams ir darbuotojams yra žinomas faktas apie VRVA
vykdomą vaizdo stebėjimą, jo tikslą, vaizdo duomenų saugojimo laiką ir kitą su tuo susijusią
aktualią informaciją.
21. Už Taisyklių nuostatų pažeidimą VRVA valstybės tarnautojai ir darbuotojai atsako
teisės aktų nustatyta tvarka.
_______________________

