INFORMACIJA APIE FIZINIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
VAIZDO STEBĖJIMAS
Apie vykdomą vaizdo stebėjimą (konkrečias patalpas ar teritoriją), duomenų valdytoją ir jo
kontaktus fizinis asmuo informuojamas matomoje vietoje patalpintais informaciniais pranešimais.
Vaizdo stebėjimas vykdomas šiose objektų patalpose ir teritorijose: Verslo centras „ELEVEN“,
adresas Kareivių g. 11b, Vilnius, PC (Rimi), adresas Liepojos g. 27, Klaipėda, PC Utenoje, adresas
J.Basanavičiaus g. 52, Utena, Logistikos centras, adresas Terminalo g. 10 ir Terminalo g. 8, Kaunas.
Duomenų valdytojas tvarko fizinio asmens duomenis prevencijos nuo teisės pažeidimų, pažeidėjų
identifikavimo, teisės pažeidimų išaiškinimo tikslu. Tvarkyti fizinio asmens duomenis būtina siekiant
apsaugoti klientų, darbuotojų ir kitų fizinių asmenų gyvybinius interesus, įskaitant sveikatą ir gyvybę,
apsaugoti klientų, darbuotojų, kitų fizinių asmenų ir duomenų valdytojo privačią nuosavybę bei turtą
(ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 dalies d ir f punktai).
Fizinis asmuo turi teisę dėl su fiziniu asmeniu konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu
nesutikti, kad su fiziniu asmeniu susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju duomenų
valdytojas nebetvarkys fizinio asmens duomenų, išskyrus jei įrodys, kad duomenys tvarkomi dėl
teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už fizinio asmens interesus, teises ir laisves, arba siekiant
pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
Fizinis asmuo nėra įpareigotas pateikti savo asmens duomenis ir duomenų valdytojas nesiekia
nustatyti fizinio asmens tapatybės, jei tai nėra būtina, siekiant aukščiau numatytų tikslų. Tačiau dėl
stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio, duomenų valdytojas negali garantuoti, kad fizinis asmuo
galės atlikti savo užduotis ar gauti paslaugas, nepatenkant į vaizdo kamerų stebėjimo lauką.
Vaizdo kameromis užfiksuotus jūsų asmens duomenis tvarko (gauna) apsaugos paslaugas teikiančios,
vaizdo fiksavimo sistemą prižiūrinčios įmonės. Esant teisės pažeidimams, vaizdo duomenys
perduodami ikiteisminio tyrimo įstaigoms, teismams; įvykus draudiminiam įvykiui, vaizdo
duomenys teikiami draudimo bendrovei.
Vaizdo duomenys saugomi 14 dienų. Pasibaigus saugojimo terminui gauti vaizdo duomenys ištrinami
iš vaizdo duomenų įrašymo įrenginio.
Fizinis asmuo turi teisę prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisės aktais
numatytais atvejais juos ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą. Fizinis asmuo taip pat turi teisę pateikti
skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
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