PATVIRTINTA
UAB,,Naujasis turgus"
direktoriaus 20J8 n. geguZ€s 22 d.

isakymuNr. TV-17

VAIZDO STEBEJIMO / FILMAVIMO TVARKOS APRASAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Sis Apraias del filmavimo/vaizdo stebejimo (toliau - Apraias) reglamentuoja prane3imo apie
vykdom4 vaizdo stebejim4 pateikimo tvark4, vaizdo stebdjimo apimties, vaizdo irasq p ezi[ros ir
pateikimo tvarkas, prieigos teisiq ir igaliojimq tvarkyti asmens duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo
tvark4, duomenq saugumo paZeidimq valdymo ir reagavimo I Siuos paZeidimus tvark4 bei duomeml

subjektrl teisirl igyvendinimo

ir

praiymq na$inejimo tvarkas UAB,,Naujasis turgus.. (toliau

Bendrove).

2. Vaizdo duomenq tvarkymo tikslas - bendrovds patalpose ir te torijoje yra vykdomas vaizdo
stebejimas siekiant uztikinti bendroves darbuotojll bei patalpq irjose esandio tul.to saugum4.
3. Apiasas parengtas atsiZvelgiant i:
3.1. Bendr4ji duomenll apsaugos reglamentq (toliau BDAR);
3.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenl] teisines apsaugos istatymo reikalavimus (toliau
ADTAI);
3.3. UAB ,,Naujasis tugus" asmens duomenq tvarkymo politik4 (toliau Politika);
3.4. Kitus Lietuvos Respublikos teises aktus, reglamentuojandius saugq asmens duomeml valdym4
jrl
ir
tvarkymo teisetumq.
4. Aprase vartojamos sqvokos:

4.1. Duomenq valdytojas

-

vaizdo stebejimo priemonemis gaunamq vaizdo duomenq valdltojas

yra UAB ,,Naujasis turgus", juridinio asmens kodas 140842886, buveines adresas Taikos pr.

80,

Klaipdda;
4.2. Kitos Siame Aprase vatojamos s4vokos suprantamos taip, kaipjos apibrdZtos BDAR, ADTAI
ir kituose teises aktuose.

II SKYRIUS
VAIZDO STEBEJIMO TVARKA IR APIMTIS
5. UZ yaizdo stebejimo sistemos prieziur4 bendroves patalpose ir teritortoje atsakingas asmuo
paskiriamas atskiru isakymu.
6. Vaizdo stebejimas atliekamas grieztai vadovaujanris BDAR reikalavimais
institucijrl
rekomendacij omis.
7. Paskifias atsakingas asmuo p valo uztikinti, kad bendroves patalpose ir teritorijoje, kuriose
vykdomas vaizdo stebejimas, bttq aiskiai ir tinkamai pateikiama Si informacta:
7.1. vaizdo stebejimo Zenklas su uzrasu: ,,Patalpos ir teritorija stebimos vaizdo kameiomis";
7.2. kontaktine infomacija Taikos pr. 80, Klaipeda patalpose: ,,UAB ,,Naujasis turgus,' imones
kodas 140842880. Tel. \r. 84o 346901-;
8. Vaizdo stebejimas vykdomas ne didesndje bendroves patalpq ir teritorijos dalyje, negu tai yra
bitina bendroves darbuotojq, prekeiviq, patalpose esandiq Zmonirl, bei patalpq ir jose esandio tuto bei
terito jos saugumui uztikrinti.
9. Apie vaizdo stebejim4 patalpq viduje ir teritorijoje infomuojama uzlasais ant dufll, patenkant i
stebimas patalpas ir teritorij4 (t. y. priej patenka.nt i stebejimo lauk4).
10. Draudziama vykdlti vaizdo stebejim4 bendroves patalpose, kuriose duomenq subjektas pag4stai
tikisi absoliudios privatumo apsaugos ir kur toks stebejimas Zemintq Zmogaus orum4 (pvz., tualetuose ir pan.).

ir

III

SKYRIUS
PRIEIGOS TEISIV IR IGALIOJIMU TVARKYTI ASMENS DUOMENIS SUTEIKIMO,
NATKINIMO IR KEITIMO TVARKA
11. Darbuotojai gali

tvarklti

asmens duomenis

tik po to, kai jiems isakymu suteikiama prieigos

teise.

12. Prieigos teises tvark),ti asmens duomenis suteikiamos tiems darbuotojams, kuriems asmens
duomenys yrareikalingi jq funkcijoms vykdyti.
13. Prieigos teises darbuotojui suteikiamos, keidiamos ir panaikinamos tik bendroves direktoriaus
isakymu, kuriame turi blti nurodoma: darbuotojo vardas, pavarde, pareigos ir kokios prieigos teises tu
b[ti suteiktos ar panaikintos.
14. P eigos teises darbuotojui gali btti suteiktos pasiraSytiMi susipaZinus su Siuo Aprasu,
konfidencialia informacija ir informavus, kaip tinkamai laikytis asmens duomenq tvarkl.mo reikalavimq.
15. Darbo santykiams pasibaigus, darbuotojo prieigos teises panaikinamos.

IV SKYRIUS
vAIZDO lRAs!l PRIEzItJROS TVARKA
16. Yaizdo duomenq skaitmeninese laikmenose saugojimo laikas bendroves patalpose 14
kalendoriniq dienq.
17. Bendroves direktorius uZtikina, kad neigalioti asmenys netuetq galimybes prieiti prie
tvarkomr] asmens vaizdo duomenq.
18. Atsakingi asmenys, pasibaigus vaizdo duomenq saugojimo teminui, uztikrina, kad vaizdo
duomenys automatiniu budu butq uZra3omi ant vir3aus, taip i5t nant seniausio laikotarpio duomenis.
19. Visi vaizdo stebejimo valdymo irenginiai uZrakinami atskirose patalpose, gamintojo suteikti
standartiniai prisijungimo vardai ir slaptaZodziai pakeisti. Patekti ipatalpq, kurioje yra vaizdo stebejimo
valdymo iranga, turi teisg bendroves direktoriaus lsakymu igalioti uZ vaizdo stebejimo sistemos p eziur4
atsakingi darbuotojai.
V SKYRIUS
DUOMENV SAUGUMO PAZEIDIMV VALDYMO IR REAGAVIMO I SIUOS PAZEIDIMUS
TVARKA
20. Bendroves atsakingas darbuotojas ar kitas bendroves darbuotojas pastebejQs, kad tvarkomi
asmens duomenys tapo prieinami (kesinamasi prie jq prieiti) asmenq, kurie neturi teises tvarklti
tvarkomq asmens duomenrl, turi:
20.1. nedelsiant imtis visq imanomq priemoniq neteisetai prieigai prie tvarkomq asmens duomenq
nuhaukti:
20.2. nedelsiant apie tai infomuoti bendroves direktoriq;
20.3. nedelsiant apie tai infomuoti Asmens duomenq apsaugos inspekcij4 (ei paZeidimas gali
padaryti Zalos fiziniq asmenq asmens duomenims).
21. Jeigu paaiikdja, kad tvarkomi asmens duomenys tapo p einami asmenims, kurie netu teises
tvark),ti asmens duomenq, paskirtas duomenq valdytojo darbuotojas turi uzregistruoti ivyki ,,Saugumo
incidentq Zumale".
22. Praradus asmens duomenis del force majeure aplinkybiq, asmuo (-ys), atsakingas(-i) uZ
irangos, kurioje saugomi ir tvarkomi asmens duomenys, p eziur4 ir technini aptamavimq, turi imtis
priemoniq, kad per kuo imanom4 trumpesni laik4 butq atstatyti pBrasti asmens duomenys.
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VI SKYRIUS
DUOMENV SUBJEKTO TETSTV IGYVENDINIMO TVARXA
23. Duomenq subjektai turi Sias teises:
23.1. teisQ Zinoti (buti informuoti) apie savo asmens duomenq tvarkymq bendrovdje;
23.2. teisQ susipazinti su savo bendroveje tvarkomais asmens duomenimis ir kaipjie yra tvarkomi;
23.3. teisQ reikalauti iStaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdlti, isskytus saugoiimq,
savo asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teises akttl nuostatr];
23.4. teisg nesutikti, kad bttq tvarkomijq asmens duomenys;

23.5. teisQ b[ti pamirstu;
23.6. kitas teises, iSvardintas BDAR.
24. ApraSo 23.1 papunktyje numat)"ta duomeml subjektq teise igyvendinama, informacij4
duomenq subjektams apiejq asmens duomenq tvarkymq pateikiant:
24. 1. Bendroves intemeto svetaineje www.naujasisturgus.lt;
24,2. \tZklijuojant informacinio pob[dZio lipdukus apie vaizdo stebejimo bendroves patalpose ir
teritorij oj e;
24.3. bendravimo su duomenU subjektu metu tokiu budu, kokiu duomenq subjektas keipiasi I
bendrovg, isskyrus atvejus, kai duomenq subjektas toki4 informacijq jau turi arba kai istatymai ir kiti
teisds aktai apibrezia tokiq duomenq rinkimo ir teikimo tvark4 bei duomenq gavejus.
25. Duomenq subjektai, siekdami igyvendinti savo teises, numatylas Apraso 28.2 28.4
papunkdiuose, turi asmeniSkai, paitu, pel pasiuntini ar el. pastu pateikti rasytini praSymq (toliau
Praiymas) bendrovei.
26. Vadovaujantis teises aktais ir ApraSu, duomenq subjektui
buti suteikta teise perzifireti
vaizdo irasus, jei Prasymas pagristas.
27. Duomenq subjekto PraSymu gali bilti pateiktos vaizdo irasas, pateiktas vaizdo irasas duomenq
subjekto (t.y. pareiskejo) pateiktoje arba bendroves laikmenoje.
28. Pateikdamas Prasymq, duomenq subjektas privalo patvirtinti savo tapatyb9 iiais bfldais:
28.1. jei praiymas iteikiamas tiesiogiai atvykus j bendrovg pateikti asmens tapatybq patvirtinanti
dokumentE ar Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka patvirtintq kopij 4;
28.2. jei praSl,mas pateikiamas paitu ar el. pa3tu pateikti Lietuvos Respublikos teises aktq
nustat),la tvarka patvirtinto asmens tapatybes dokumento kopij4;
28.3. jei praSymas iteikiamas per atstov4
pateikti Lietuvos Respublikos teises aktq nustatlta
tvarka patvirtinto asmens tapatybes dokumento kopij4, pridedant ir atstovavim4 patvifiinanti dokument4
(ar Lietuvos Respublikos teises aktq nustat,,ta tvarka patviltint4 igaliojirnq).
29. Gavus duomentl subjekto Pra3ymq pateikti vaizdo irai4 ir nustaaius, kad vaizdo ira5e, be
duomenq subjekto, uZfiksuoti ir tretieji asmenys, duomenq vald)tojas vaizdo ira54 pateikia duomenq
tvarkytojo igaliotam asmeniui, kuris naudodamas programinE irang4, vaizdo iraSe matomus trediuosius
asmenis nuasmenina (uztusuoja).
30. Siekiant uztikrinti tinlGm4 vaizdo frase uzfiksuotrl trediqjq asmenq konfidencialumq ir
duomenrl apsaug4, atsakingas darbuotojas vaizdo iras4 turi ikelti i bendrovds failq seFr'erio katalog4.
Atsakingam darbuotojui nustat),la tvarka tuli buti suteiktos prieigos p e Sio katalogo teises.
31. Vaizdo lraius gali btti leidziama perziureti ir, esant b[tinybei, perduoti teisesaugos
institucijoms.
32. Vaizdo iraiq perziura turi vykti uzdaroje patalpoje. PerziDroje turi teisQ dalyvauti:
32. 1. duomenq subjektas;
32.2. bendroves atsakingas darbuotojas;
J2.3. teisesaugos instituciiq arsro\ ai:
32.4. kiti, igalioti ar susijq (reikalingi) asmenys, turintys tam teisini pagrindq.
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-

VII SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTV PRASYMIJ NAGRINEJIMO TVARKA
33. Bendrove, jos atsakingas asmuo, gavg duomenq subjekto PraSymq del ApraSo 23.2 papunktyje

nustatfos teises igyvendinimo. prir alo:
33.1. PraSym4 isnagrineti ir atsakymq duomenq subjektui Prasyme nurodytu b[du pateikti ne
veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo Pra5ymo gavimo dienosi
33.2. atsakyme duomenq subjektui pateikti informact4, ii kokiq Saltiniq ir kokie jo asmens
duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenq gavejams teikiami ir buvo teikti per
paskutinius I metus.
34. Bendrove, atsakingi asmenys, gavg duomeml subjekto PraSym4 del Apra5o 23.3 papunktyje
nustar;los teises j 91 vendinimo. privalo:
34.1. ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Praiymo gavimo dienos patikinti pateikusio Pra3ym4
duomenq subjekto asmens duomenis ir iStaislti neteisingus, neissamius, netikslius asmens duomenis, ir
(arba) sustabd),ti tokitl asmens duomenq tvarkymo veiksmus, isskyrus saugojimq;
34.2. sustabdziusi duomenq subjekto Pralymu jo asmens duomeml tvarkymo veiksmus, asmens
duomenis, kuriq tvarkymo veiksmai sustabd),ti, saugoti tol, kol jie bus istaislti ar sunaikinti (duomenq
subjekto praiymu arba pasibaigus duomenq saugojimo teminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais
asmens duomenimis gali bnti atliekami tik turint tikslq irod),ti aplinkybes, ddl kuriq duomenq tvarkymo
veiksmai buvo sustabdyi ar duomenq subjektas duoda sutikim4 toliau tvark)ti savo asmens duomenis, ar
reikia apsaugoti tredidrl asmenq teises ar teisetus interesusi
34.3. ne vdliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pra5ymo gavimo dienos Pra5yme nurodytu b[du
prane5ti duomenq subjektui apie jo Pm5ymu atlikt4 ar neatlikt4 asmens duomenrl i5taisym4, stnaikinim4
ar asmens duomenq tvarkymo veiksmq sustabdym4;
35. Bendrove, gavusi duomenq subjekto Prasym4 del Apraso 23.4 papunl<tyje nustatytos teises
igyvendinimo, privalo:
35.1. pra5ymq ivykd).ti, jeigu duomenq subjekto nesutikimas ym teisiSkai pagristas. Tokiu atveju
Bendrove nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenq tvarkymo veiksmus, iSskyrus istatymq
nustat)4us atvejus;

35.2. nedelsdama praneSti duomenrl subjektui apie jo asmens duomenq tvarkymo veiksmq
nutraukim4 ar atsisakym4 nutaukti asmens duomenq tvarkymo veiksmus.
36. Prasymas gali bfti netenkinamas istatymrl ir BDAR nustatltais atvejais.
37. Bendrove, atsisakydama tenkinti duomenq subjekto Prasym4 ig)"r'endinti ApraSo 23.1-23.4
papunkdiuose nustatltas teises, duomenq subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus bei nurodo
atsisakymo pateikti informacij4 apskundimo tvark4.
38. Duomenq subjektas turi teisg skrlsti bendrov6s veiksmus (neveikim4) Valstybinei duomenq
apsaugos inspekcijai.
39. Bendrov6, lgyvendindama duomenq subjekto teises, privalo uZtikinti, kad nebDtq paZeista
kittl asmenrl teise iprivataus gyvenimo neliediamum4.

sarcLJilIiSISrHsrrros
40. Visi bendroves darbuotojai su Siuo Aprasu privalo susipaZinti pasims).tinai.
41. Sis ApraSas patalpinamas i bendroves intemetinQ svetainQ.
42. Bendroves darbuotojai, paZeidg sio Apraso nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka bei pagal vidaus tvarkos taisykles.
43. Duomenq subjekhl teises bendroveje igyvendinamos neatlygintinai: jeigu tas pats subjektas
kreipiasi daugiau nei vienq ka(q per metus del tokios informacijos pateikimo, taikomas mokestis kaina
su PVM 20,00 Eur. (dvide5imt euq, 00 ct.)
49. Duomenq subjektams informacija apie jq asmens duomenq tvarkymq pateikiama UAB
,Naujasis turgus" interneto svetaines wvrw.naujasisturgus.lt skiltyje ,,Asmens duomeml saugumas".

