PATVIRTINTA
Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus
2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V- 461
VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO
ŠIAULIŲ TERITORINĖJE DARBO BIRŽOJE TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaizdo duomenų tvarkymo Šiaulių teritorinėje darbo biržoje taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato Šiaulių teritorinės darbo biržos (toliau – ŠTDB) vykdomo vaizdo stebėjimo
tikslą ir apimtį, vaizdo duomenų laikymo formą, priėjimo prie tvarkomų vaizdo duomenų
sąlygas, taip pat tvarkantiems šiuos duomenis ŠTDB darbuotojams keliamus reikalavimus.
2. Vaizdo duomenų tvarkymo ŠTDB tikslas – užtikrinti pastato bei patalpų saugumą.
3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
ŠTDB darbuotojai – ŠTDB valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis.
Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu (toliau – vaizdo
duomenys), tvarkymas naudojant Taisyklių 8 punkte nurodytas vaizdo stebėjimo kameras.
Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai – ŠTDB turto apskaitoje esantys skaitmeniniai
įrenginiai, skirti vaizdo duomenims įrašyti, saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti.
Vaizdo stebėjimo sistema – vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo
kameros.
Vaizdo įrašas – Taisyklių 8 punkte nurodytomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti
ir vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose išsaugoti vaizdo duomenys.
Duomenų tvarkytoja – įmonė/įstaiga/organizacija, kuri teikia fizinės apsaugos paslaugą,
perkamą pastatui Trakų g. 39, Šiauliuose. Teisės tvarkytojo teisės, pareigos ir funkcijos
apibrėžiamos atskira sutartimi.
Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠTDB DARBUOTOJAMS
4. Visus vaizdo duomenis turi teisę tvarkyti tik ŠTDB direktoriaus paskirtas asmuo,
atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą ir vaizdo duomenų tvarkymą (toliau –
ŠTDB darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis).
5. ŠTDB darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, privalo:
5.1. laikytis pagrindinių vaizdo duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir
saugumo reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatyme, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose;
5.2. užtikrinti, kad į vaizdo stebėjimo kameromis fiksuojamą erdvę nepatektų
gyvenamosios patalpos, įėjimai į jas, joms priklausančios privačios teritorijos, patalpos, kuriose
asmenys pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos;
5.3. imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam vaizdo
duomenų stebėjimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui;
5.4. užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistema būtų techniškai tvarkinga, techniniai šios
sistemos sutrikimai būtų šalinami operatyviai, naudojant visus turimus techninius resursus;
5.5. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis stebėti su
vaizdo duomenimis tam teisės neturintiems asmenims;
5.6. nedelsdamas pranešti ŠTDB vadovui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti
grėsmę ŠTDB stebimų vaizdo duomenų saugumui;

2
5.7. laikytis kitų šiose Taisyklėse ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose
teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
6. ŠTDB darbuotojai privalo į patalpas, kuriose yra vaizdo duomenų stebėjimo įrenginiai,
neįleisti pašalinių asmenų ir, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos darbo sutrikimus, nedelsdami
informuoti ŠTDB darbuotoją, tvarkantį vaizdo duomenis, arba ŠTDB direktorių.
7. ŠTDB darbuotojai pasirašytinai supažindinami su šiomis Taisyklėmis ir taip
įsipareigoja laikytis jų bei kitų vaizdo duomenų tvarkymo reikalavimus nustatančių teisės aktų.
III SKYRIUS
VAIZDO DUOMENŲ STEBĖJIMAS
8. Vaizdo duomenys stebimi pastato, esančio adresu: Trakų g. 39, Šiauliai (toliau –
Administracijos pastatas), vidaus patalpoje įrengtomis vaizdo stebėjimo 4 kameromis, kurios
yra:
8.1. kamera, fiksuojančia erdvę Administracinio pastato centrinių durų įėjimo;
8.2. kamera, fiksuojančia erdvę pirmo aukšto laukiamajame;
8.3. kamera, fiksuojančia erdvę II-o aukšto koridoriaus;
8.4. kamera, fiksuojančia erdvę prie įėjimų į 200, 201, 202.
9. Administracijos pastato vidaus patalpų vaizdo stebėjimas vyksta kiekvieną darbo
dieną nuo 6.00 val. iki 8.00 val. ir nuo 16.00 val. iki 21.00 val.
10. Vaizdo stebėjimas Administracijos pastate vyksta realiu laiku, neįrašant vaizdo;
11. Vaizdo duomenys vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose nesaugomi ir nekaupiami;
12. Vaizdo stebėjimą vykdo duomenų tvarkytojas.
13. Duomenų subjektai apie vykdomą vaizdo stebėjimą ŠTDB informuojami
informacinio pobūdžio lentelėmis, kurios pateikiamos prieš patenkant į vaizdo stebėjimo kamerų
lauką. Informacinėse lentelėse pateikiama ši informacija:
„Asmenų ir turto apsaugos tikslu vykdomas vaizdo stebėjimas.
Šiaulių teritorinė darbo birža
Trakų g. 39, Šiauliai
Juridinio asmens kodas 191435440
Tel. 841 425 053“.
IV SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
14. Duomenų subjektas gali pateikti prašymą ŠTDB dėl tvarkomų vaizdo duomenų.
15. ŠTDB, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl vaizdo duomenų, susijusių su juo,
tvarkymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos
informuoja, kad duomenys nėra įrašomi ir saugomi ir tokių duomenų pateikti negalima.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Už Taisyklių nuostatų pažeidimą ŠTDB darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta
atsakomybė.
17. Taisyklės skelbiamos ŠTDB interneto svetainėje.
___________________________

