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JONAVOS NAKVYNĖS NAMŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO 

DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos nakvynės namų (toliau – Nakvynės namų) vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir 

vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklių) tikslas – reglamentuoti vaizdo stebėjimą 

Nakvynės namų vidaus patalpose ir teritorijoje adresu Girelės g. 1B, Jonavoje, užtikrinant 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (toliau –  Reglamentas) nuostatas, taip pat Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) nuostatas, kitų teisės aktų laikymąsi bei įgyvendinimą. 

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Reglamentu, ADTAĮ, kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis.   

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

Duomenų valdytojas – Jonavos nakvynės namai, Girelės 1B, 55111 Jonava, kodas Juridinių 

asmenų registre 191643975.  

Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, 

kuri Duomenų valdytojo vardu diegia ir prižiūri vaizdo stebėjimo kameras ir vaizdo duomenų įrašymo 

įrenginius. 

Vaizdo įrašas – Nakvynės namų teritorijoje ir patalpose (adresu Girelės g. 1B, Jonavoje) 

įrengtomis kameromis užfiksuotas vaizdas. 

Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai – skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo duomenims 

įrašyti ir peržiūrėti. 

4. Kitos šiose Taisyklėse vartojamo sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 

Reglamente, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose. 

II SKYRIUS 

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS 

 

5. Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti Nakvynės namų turto apsaugą nuo vagysčių, 

vandalizmo ir panašių nusikaltimo požymių turinčių veikų, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir 

gyvybę. 

6. Nakvynės namų vidaus patalpos ir lauko teritorija yra stebima vaizdo stebėjimo 

kameromis.  

7. Nakvynės namų lauko teritorijos vaizdą saugo 5  kameros, patalpų vaizdą – 7 vaizdo 

kameros: 

7.1. kamera Nr. 1: stebima vidaus patalpa Nr.14; 

7.2. kamera Nr. 4: stebimas vaizdas pirmojo aukšto administracijos fojė;  

7.3. kamera Nr. 5: stebimas Nakvynės namų pastato dešinysis šonas; 

7.4. kamera Nr. 6: stebimas II a. koridorius nuo kambario Nr. 28; 

7.5. kamera Nr.7: stebimas Nakvynės namų pastato kairysis šonas; 

7.6. kamera Nr.9: stebimas Nakvynės namų rūsys; 
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7.7. kamera Nr. 10: stebimas I a. įėjimo į patalpą Nr. 14 vaizdas; 

7.8 kamera Nr. 12: stebimas Nakvynės namų pastato priekis, aikštelė iš kairės  pusės; 

7.9 kamera Nr. 13: stebimas Nakvynės namų pastato priekis, aikštelė iš dešinės pusės; 

7.10 kamera Nr. 16: stebimas vaizdas administracijos koridoriaus I a. iš dešinės pusės; 

7.11 kamera Nr.1 IP1: stebimas Nakvynės namų galinio kiemo vaizdas; 

7.12 kamera Nr.2 IP2: stebimas izoliatorius.  

8. Vaizdo stebėjimo kameros veikia nuolat, tačiau vaizdo įrašai peržiūrimi tik  įvykus tam 

tikriems incidentams. 

 

III SKYRIUS 

VAIZDO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS IR SAUGOJIMAS   

 

9. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuoti duomenys 

skaitmeniniu būdu įrašomi į vidinius kietuosius diskus. 

10. Vaizdo duomenys vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose saugomi ne ilgiau kaip 14 

kalendorinių dienų. 

11. Vaizdo įrašymo įrenginys po 14 kalendorinių dienų automatiškai sunaikina vaizdo 

duomenis. 

12. Vaizdo įrašymo įrenginys leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką. 

13. Vaizdo duomenys nėra archyvuojami, nedaromos įrašų kopijos. 

 

IV SKYRIUS 

VAIZDO DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR INFORMACIJOS APSAUGA 

 

14. Vaizdo stebėjimą iš patalpų, esančių Girelės g. 1B, Jonavoje, atlieka budintys darbuotojai 

– socialinių darbuotojų padėjėjai. 

15. Vaizdo įrašai peržiūrimi tik Nakvynės namuose įvykus tam tikriems incidentams 

(muštynės, vagystės, alkoholio vartojimas patalpų viduje, rūkymas patalpose ir pan.). Laikantis šiose 

Taisyklėse nustatytos tvarkos ir sąlygų, peržiūrėti vaizdo duomenų įrašus turi teisę tik Nakvynės namų  

direktoriaus pavaduotojas, socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai. 

16. Duomenų valdytojas pasilieka teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie prižiūrėtų vaizdo 

stebėjimo sistemas ar tvarkytų vaizdo duomenis užtikrindami asmens duomenų konfidencialumą ir 

turto saugumą. 

17. Atsakingi darbuotojai ir duomenų tvarkytojai privalo: 

17.1. laikytis pagrindinių vaizdo duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo 

reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose 

asmens duomenų apsaugą; 

17.2. užtikrinti, kad į stebimą erdvę nepatektų darbuotojų kabinetai, Nakvynės namų gyventojų 

kambariai, patalpos, kuriose asmenys pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos;  

17.3. užtikrinti, kad vaizdo duomenys būtų renkami ta apimtimi, kiek tai yra būtina ir 

reikalinga;  

17.4. imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam vaizdo įrašų peržiūrėjimui, vaizdo 

duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, 

saugoti vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose esančius duomenis; 
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17.5. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su 

vaizdo duomenimis tam teisės neturintiems asmenims; 

17.6. nedelsiant pranešti Nakvynės namų direktoriui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali  

kelti grėsmę Nakvynės namų tvarkomų vaizdo duomenų saugumui; 

17.7. vaizdo duomenys viešai neskelbiami, neplatinami ir neperduodami tretiesiems 

asmenims, išskyrus atvejus, kai tai numato norminiai teisės aktai; 

17.8. kiti Nakvynės namų darbuotojai informuojami pasirašytinai apie duomenų valdytojo 

patalpose ir teritorijoje vykdomą vaizdo stebėjimą ir vaizdo duomenų tvarkymą bei supažindami su 

šiomis Taisyklėmis ir taip įsipareigoja laikytis jų bei kitų asmens duomenų teisinę apsaugą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 

17.9. prieš patekimą į teritoriją ar įėjimą į tas patalpas, kurios yra stebimos vaizdo 

priemonėmis, turi būti specialus apie tai informuojantis ženklas, kuriuo visi duomenų subjektai būtų 

informuojami apie atliekamą vaizdo stebėjimą. Tokiame ženkle turi būti visa informacija, kurią 

numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

 

V SKYRIUS 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

18. Vaizdo duomenys teikiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais ir 

nustatyta tvarka. 

19.  Duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 

arba teisės aktų nustatyta tvarka, vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas (kopija) gali būti 

išduodamas: 

19.1 jeigu jis yra išsaugotas; 

19.2 jeigu jame nėra užfiksuoti tretieji asmenys arba yra trečiųjų asmenų sutikimas tokį vaizdo 

įrašą (kopiją) išduoti.  

20. Teisėsaugos institucijų prašymu vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas (kopija) 

gali būti išduodamas be vaizde užfiksuotų asmenų sutikimo. 

21. Duomenų subjekto, norinčio gauti vaizdo įrašą (kopiją), kuriame užfiksuotas ne tik jis, bet 

ir tretieji asmenys, prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei 

gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. 

22. Nakvynės namai, gavę duomenų subjekto paklausimą dėl vaizdo duomenų, susijusių su 

juo, tvarkymo, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo 

dienos, atsako, ar su juo susiję vaizdo duomenys yra saugomi, tvarkomi, ir jei saugomi, - apie šių 

duomenų teikimo tvarką. 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Nakvynės namų darbuotojai, pažeidę šias Taisykles, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

24. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo 

kontrolę bei periodišką Taisyklių peržiūrėjimą atsakingas Nakvynės namų direktorius arba jo įgaliotas 

asmuo, kurie, įvertinę Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Taisyklių pakeitimus. 

 

  ___________________________________________ 


