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vArzDo DUOMBNU TVARTIMO
PALANGOS SPORTO CENTRE TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaizdo duomenq tvarkymo Palangos sporto centre taisykliq (toliau - Taisykles)
tikslas - reglamentuoti vaizdo stebejim4 Palangos sporto centro patalpose ir teritorijoje, uZtikrinant
Lietuvos Respublikos Asmens duomenq teisines apsaugos j:statymo (toliau - ADTAI), kitq
istatymq bei teises aktq, reglamentuojandiq Asmens duomenq tvarkym4 ir apsaug4, laikym4si ir
igyvendinim4.

2. Vykdant vaizdo stebejim4 vadovaujamasi [iuropos parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir del laisvo
tokiq Duomenq judejimo (toliau - BDAR), ADTAI ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais
Asmens duomenq apsaugg.

3. Taisyklese vartojamos sqvokos ir trumpiniai:
3.1. vaizdo iranga - vaizdo stebejimo ir irasymo technine

duomenq ira5ymo irenginiai ir vaizdo stebejimo kameros;
ir programine iranga, vaizdo

3.2- Yatzdo steb6jimas - vaizdo duomenq, susijusriq su fiziniu asmeniu, tvarkymas
naudojant automatines vaizdo stebejimo kameras;

3.3. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmeni, kurio tapatybe
nustatyta arba kurio tapatybg galima nustatyti (Duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybg
galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visq pirma
pagal identifikatoriq, kaip antai vard4 ir pavardg, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos
Duomenis ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizin6s,
fiziologines, genetines, psichines, ekonomines, kulturines ar socialines tapatybes poZymius.

3.4. Asmens duomenq saugumo paZeidimas - saugumo paZeidimas, del kurio
netydia arba neteisetai sunaikinami, prarandami, pakeidiami, be leidimo atskleidZiami persiqsti,
saugomi arba kitaip tvarkomi Asmens duomenys arba prie jq be leidimo gaururma prieiga.

3.5. Duomenq gav6jas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentlra ar
kita istaiga, kuriai atskleidZiami Asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji Salis ar ne.

3'6. Duomeng teikimas - Asmens duomenq atskleidimas perduodant ar kitu b[du
padarant juos prieinamus (iSskyrus paskelbimq visuomenes infonnavimo priemonese).

3.7. Duomenq tvarkymas - bet kokia automatizuLotomis arba neautomatizuotomis
priemonemis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenq r:inkiniais atliekama operacija ar
operacijq seka, kaip antai rinkimas, ira5ymas, rtiSiavimas, sistenrinimas, saugojimas, adaptavimas
ar keitimas, i5gava, susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant, platinant ar kitu budu



sudarant galimybg jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais Duomenimis,
apriboj imas, i5trynimas arba sunaikinimas.

3.8. Duomenq vardytojas ir tvarkytojas - palangos sporto
kodas 190275666, registracijos adresas Sporto g. 3, palanga.

3'9. Duomenq subjektas - fizinis asmuo, kurio Asmens
Taisyklese nustatytais tikslais;

3'10' Toliau Taisyklese vaizdo duomenys, va<lovaujantis ADTAI nuostatomis,
vadinami Asmens duomenimis. Kitos Taisyklese vartojamos srlvokos atitinka ADTAI vartojamas
s4vokas.

Taisykliq nuostatos suderintos su ADTAI nustat;tais Asmens duomenq tvarkymo
reikalavimais ir su kitais Asmens duomenq tvarkym4 reglamentuojandiais teises aktais.

II SKYRIUS
Y AIZDO STEBEJIMO TIKSLAS III APIMTIS

5' vaizdo stebejimo tikslas - uZtikrinti nuosavybes teise ar kitu teisiniu pagrindu
sporto centro valdomq materialiniq iStekliq apsaug4, darbuoto;jq, dirbandiq pagal darbo sutartis
saugum4, taip pat asmenq, patenkandiq i vaizdo stebejimo laul,:4, saugum4 bei siekiant uZtikrinti
viesqi4 tvarkq, apginti Duomenq subjektq gyvybg, sveikat4, turtq ir kitas teises.

6' Yaizdo stebejimas vykdomas Palangos sporto centro objektuose: Geliq a. l,
Palanga - teritorijoje; Ganyklq g. 18, Palanga - patalpose, Kretirrgos g. 2, palanga - patalpose,
Sporto g. 3, Palanga - teritorijoje ir patalpose.

7 ' Yaizdo stebejimo kameros turi biiti irengiamos taip, kad vaizdo stebejimo apimtisneb[tq didesne nei nustatyta Taisyklese.
8. Vykdant vaizdo stebejim4 draudZiama:
8'f irengti ir eksploatuoti irengtas vaizdo stebejimo priemones, kad ijq stebejimo

lauk4 patektq gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti irivati teritorija ar iejimas ij4;8'2' stebeti vaizdq Sporto centro patalpose, kuriose Duomenq subjektas pagristai tikisi
absoliudios privatumo apsaugos ir kur toks vaizdo stebejimas Zenrintq Zmogaus orumQ;

8. 3. stebet i v aizdq slaptomis v aizdo kameromis.
9' Vaizdo stebejimo tikslas ir apimtis keidiama tik pakeitus Taisykles.
Vaizdo stebejimo Duomenys negali buti naudojami kitiems tikslams,

nesusijusiems su Taisykliq 5 punkte apibreZtu tikslu.

III SKYRIUS
DUOMENU VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISES IR PAREIGOS

I 1. Duomenq valdytojas turi Sias pareigas:
I l.l. uZtikrinti BDAR, ADTAI ir kituose teises

duomentl tvarkym4, nustatytq Asmens duomenq tvarkymo
Duomenq subjekto teises;

centras, juridinio asmens

duomenys yra tvarkomi

aktuose, reglamentuoj andiose Asmens
reikalavimq laikymqsi ir igyvendinti

ll'2' Lrt,jl<tinti Asmens duomenq saugumQ, igyvenclinant tinkamas organizacines ir
technines Asmens duomenq saugumo priemones;



11.3. parinkti tik tokius vaizdo irangos prieZifiros paslaugq teikejus, kurie garantuotq
reikiamas technines ir organizacines Asmens duomenq apsaugos priemones, Zinoti apie paslaugq
teikejq ketinamas sudaryti sutartis su pagalbiniais paslaugq teikejais (subrangovais) bei duoti
iSankstinius ra5ytinius sutikimus del paslaugq teikejo sutarties su subrangovu sudarymo.

12. Duomenq valdytojas turi Sias teises:
12.1. tengti ir priimti vidinius teises aktus, regJamentuojandius vaizdo stebejimo

vykdym4;

l2'2' sprgsti del vaizdo duomenq teikimo Duomt:nq subjektams ir (ar) tretiesiems
asmenims;

I 2'3. paski rti ui v aizdo duomenq apsaugE atsakingq asmeni ;
12.4. igalioti Duomenq tvarkytojus tvarkyti vaizdo cruomenis;
12.5. sudaryti sutartis su paslaugq teikeju del vaizdo irangos prieZirlros;
13. Duomenq valdytojas atlieka Sias funkcijas:
13.1. nustato vaizdo stebejimo tiksl4 ir apimti;
13.2. organizuoja vaizdo irangos diegimo darbus;
l3'3. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenq

tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkanam vaizdo stebejimo vykdymui
uZtikrinti;

l3'4' informuoja Duomenq subjektus apie tai, kad teritorijoje ir patalpose yra
vykdomas v aizdo stebej imas ;

13.5. prireikus teikia Duomenq subjektams vaizdo dpomenq i5ra5us;
l3'6' teikia metoding pagalb4 darbuotojams ir Duomenq tvarkytojams vaizdo duomenq

tvarkymo klausimais;

13'7' vykdo kitas funkcijas, reikalingas igyvendinti Duomenq valdytojo teises ir
pareigas.

14. Duomenq tvarkytojas privalo:
14.1. apsaugoti vaizdo duomenis nuo

atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto
Duomenq atskleidimo ir praradimo rizikq ir
Duomenq apsaug? nuo klastojimo;

l4'2' uirikrinti Taisyklese nustatytq vaizdo duonrenq subjektq informavim4 apie
vaizdo duomenq tvarkym4 ir Duomenq subjektq teisiq igyvendinim4;

14.3. naujai priimtq darbuotoiq supazindinim4 su Taisyklemis;
l4'4. kad prieiga prie vaizdo irangos ir vaizdo duornenq biitq suteikta tik Taisyklese

nustatyta tvarka igaliotiems asmenims;
l4'5' uilik'tinti, kad stebimo vaizdo apreptys nebutq clidesne nei nustatyta Taisyklese;
14'6' rfitill.trnti, kad vaizdo duomenys butq saugomi i.r naikinami Taisyklese nustatytais

terminais;

15. Duomenq tvarkytojas vykdo Sias funkcijas:
15.1. organizuoja ir vykdo vaizdo stebejimo Yaizdo lr:angos diegim4 ir (ar) prieZi[rq;
15.2. koordinuoja vaizdo iraSymo veiksmus;
15.3. palaiko rySius su vaizdo irangos prieZi0ros ir pataikymo paslaugq teikeju;

atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo,
tvarkymo ir igyvendinti priemones, maZinandias
uZtikrinandias prarastq Duomenq atkDrimE ir



l5'4' prireikus formuoja ir teikia Duomenq valdytojui vaizdoduomenq i5ra5us;
l5'5' inicijuoja ir igyvendina biitinas organizaciners ir technines Duomenq saugumopriemones, siekiant uZtikrinti, kad:
l5'5'l' vaizdo duomenys butq pasiekiami tik i5 ilporto centro vidinio kompiuteriqtinklo;

15.5.2. prieigos teises prie vaizdo
igaliotiems asmenims.

duomenq bltq suteiktos tik Duomenq valdytojo

15.6. nustato vaizdo irangos veikimo parametrus;
15.7. stebi ir priZifri vaizdo irangos veikimq, salina r;utrikimus.

IV SKYRIUS
VAIZDO DUOMENU TEIKIMAS IR DUOMENU GAVEJAI

16' vaizdo duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik esant nustatytam Asmensduomenq teiseto tvarkymo kriterijui pagal prasymq, atitinkanti BDAR reikalavimus.
17' Yaizdo irasai valdytojo sprendimu gali biiti pateikti ikiteisminio tyrimo istaigai,prokurorui ar teismui del jq Zinioje esandiq administraciniq, civiliniq, baudZiarnqiq bylq, kaip

irodymai ar kitais istatymq nustatytais atvejais.

V SKYRIUS
TE CHNINES IR ORGANIZACINE S Y ATZD O DUOMEI\{U TVARKYMO PRIEMONE S

18' siekiant uZtikrinti vaizdo irasq Duomenq saugum4 igyvendinamos siosorganizacines ir technines Asmens duomenq saug,mo priemones:
l8'l' uztikrinama prieigos prie vaizdo irangos ir vaizJo duomenq apsauga, valdymas irkontrole;

18'2' prieiga prie vaizdo irangos ir vaizdo duornenq, asmenims suteikiama tikpasirasytinai isipareigojus saugoti Asmens duomenq paslapti (toliau - isipareigojimas);l8'2'l' sporto centro darbuotojai turintys prieiga prie iaizdi dro-.nq, privalopasira5yti konfidencialumo isipareigojim4;
18'2'2' vaizdo irangos prieziiiros paslaugq teikejo rlarbuotojai, atliekantys paslaugqsutartyje numatytas paslaugas privalo pasirasyti ipareilojim4 sauploti Asmens duomenq paslapti.l8'3' prieiga prie vaizdo duomenq gali buti suteikta tik tam Sporto centro darbuotojui,kuriam Asmens duomenys yra reikalingi jam priskirtoms funkcijoms vykdyti;
18'4' su vaizdo duomenimis galima atlikti tik tuos veii<smus, kuriems atlikti tvarkytojuiyra suteiktos teises;

18'5' prieigos prie vaizdo duomenq slaptaiodaiai r;uteikiami, keidiami ir saugomiuZtikrinant j q konfi dencialum4;
18.6. uZtikrinama vaizdo duomenq apsauga

kompiuterinio tinklo elektroniniq rySiq priemonemis _
apsaugota ugniasiene;

nuo neleiseto prisijungimo prie vidinio
prieiga prie vidinio kompiuteriq tinklo

18'7' uztikrinamas vaizdo irangos, kurioje saugomi va.izdoduomenys, fizinis saugumas- ribojama ir kontroliuojama neturindiq igaliojimq tvarkyti vaizdo d"o;";ir-ur-.nq prieiga prievaizdo irangos;



l8'8' uZtikrinama vaizdo irangos apsauga nuo kenksmingos programines irangos -idiegtos ir nuolatos atnaujinamos vidinio tinklo ir antivirusines apsaugo, prilrror.r.
19' Prieigos teisiq ir igaliojimq tvarkyti vaizdo,iuomenis suteikimo, naikinimo irkeitimo tvarka:

19'l' prieigos teises prie vaizdo irangos ir igaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis
suteikiami, naikinami ir keidiami sporto centro direktoriaus isakymu;

l9'2' uz isakymo del prieigos prie vaizdo duomenur suteikimo ar naikinimo vykdym4atsakingi Sporto centro direktoriaus isakymu paskirti Duomenq rvarkytojai;
19'3' prieigos teises prie vaizdo duomenq naikinan':.os pasiiaigus Duomenq valdytojoir jo darbuotojo darbo santykiams, pasikeitus darbuotojo funkciioms, kurio=ms vykdyti prieiga priev aizdo duomenq nereikalinga.
20. Atsargines vaizdo duomenq kopijos nedaromos.
2l' Yaizdo duomenys ira5omi ir saugomi 14 (keturiolika) dienq nuo irasymo.Pasibaigus nustatytam terminui, Duomenys automatiniu biidu sunaikinami. Jei vaizdo irasqDuomenys, naudojami kaip irodymai civilineje, administracinejt: ar baudZiamojoje byloje ar kitais

istatymq nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali buti sau,gomi tiek, kiek reikalinga SiemsDuomenq tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tam;ra nebereikalingi.

VI SKYRIUS
v{tzDo DUOMENU sAUGuMo PAZEIDIMU vALDyMo rR REAGAVTM9 I Sruos

PAZEIDIMUS TVARKA

22' Duomenq valdytojo ar Duomenq tvarkytojo d:rrbuotojai, turintys prieigos teisgprie vaizdo duomenq, pastebejg vaizdo duomenq ,uugu.no paZ:idimus (veiksmus ar neveikim4,galindius sukelti ar sukeliandius gresm g vaizdo duomenq saugunr.ui) turi informuoti savo tiesioginivadov4.

23' fvertinus vaizdo duomenq apsaugos paZeidirrLo rizikos veiksnius, paZeidimopoveikio laipsni, zall ir padarinius, kiekvienu konkrediu atveju vadovas priima sprendimus delpriemoniq, reikiamq vaizd,o duomenq apsaugos pazeidimui irjo padaririums pasalinti.
24' Detali reagavimo i asmens duomenq saugumo pazeidimus tvarka reglamentuotaSporto centro direktoriaus isakymu patvirtintame Duomenq sraugumo pazeidimq valdymo irasmens duomenq subjektq pra5ymq nagrinejimo tvarkos apraSe.

VII SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTO TEISIU IGYVEND]INIMO TVARKA

25. Duomenq subjektas turi Sias teises:
25.1. zinoti (buti informuotas) apie savo vaizdo duomt:nq tvarkymq;
25'2' susipaZinti su savo vaizdo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
25.3. nesutikti, kad bltq tvarkomi jo vaizdo duomenys;
25'4' reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis jeri tvarkomi pertekliniai Asmensduomenys at yra kitas BDAR nustatytas pagrindas arba sustabdyti, isskyrus saugojim4, savoDuomenq tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant istatymq nuostatq.



26. Duomenq subjekto teise Zinoti apie savo vaizclo duomenq tvarkym4
igyvendinama Sia tvarka:

26'l' asmenys, kurie nera Sporto centro darbu,rtojai ir kuriq vaizdo duomenys
tvarkomi vykdant vaizdo stebejim4, apie vykdom4 vaizdo stebe, im4 yra informuojami:

26'l'1. iskabinant informacines lenteles prieS patenkant ipatalpas ar teritorij4, kurioje
vykdomas v aizdo stebej imas ;

26'1'2. informacinese lentelese nurodant, kad yra vykdomas vaizd,o stebejimas,
Duomenq valdytojo juridinio asmens pavadinimq ir kodq, dromenq apsaugos pareigln4 ir jo
kontakting informacij4 (adres4, telefono rySio numeri) taip pat nuoroda kur galima gauti daugiau
informacijos pagal BDAR.

26'2' Sporto centro darbuotojai apie vaizdo stebe.iim4 darbo vietoje, Sporto centro
patalpose ar teritorijoje, kuriose dirba, turi buti informuojami prLsirasytinai pries pradedant vykdyti
vaizdo stebejim4 arba pirmqjq darbuotojo darbo dien4, arba pirmqj4 darbo dien4 po darbuotojo
atostogq, po komandiruotes ar nedarbingumo laikotarpio, jei vaizdo stebejimas buvo pradetas
vykdyti Siuo laikotarpiu. UZ Darbuotojq supaZindinim4 atsal<ingas Sporto centro direktoriaus
asmens duomenq apsaugos pareig[nas.

27 ' Duomenq subjekto teise susipaZinti su savo vaLzdo duomenimis igyvendinama
Sia tvarka:

27'l' Duomenq subjektas, pateikgs Sporto centrui ar Duomenq tvarkytojui asmens
tapatybg patvirtinanti dokument? arba teises aktq nustatyta tvarka ar elektroniniq rysiq
priemonemis, kurios leidiia tinkamai identifikuoti asmeni, patlirtings savo asmens tapatybg, turi
teisg gauti informacij4 i5 kokiq Saltiniq ir kokie jo vaizdo du.omenys surinkti, kokiu tikslu jie
tl'arkomi, kokiems Duomenq gavejams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius
metus;

27 '2' jei prasym4 Duomenq subjektas siundia pastu zLr per pasiuntini, prie prasymo turibfiti prideta notaro patvirtinta Duomenq subjekto asmens tapatybg patvirtinandio dokumento
kopija, kai del informacijos apie asmeni kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimq
patvirtinanti dokument4 ir savo asmens tapatybg patvirtinanti dokument4;

27 '3' trto atveju, jeigu Duomenq subjekto teise susipaZinti su savo vaizd,o duomenimis
negali buti igyvendinta per Duomenq subjekto atstov4, nepatr:ikus Duomenq subjekto asmens
tapatybg patvirtinandio dokumento ar jo patvirtintos kopijos, Duomenq subjekto atstovas apie taituri btti informuojamas ne veliau kaip per 30 kalendoriniq <tienq nuo kreipimosi dienos. .lei
Duomenq subjekto atstovo prasymas iSreikstas rasytine forma, Duomenq valdytojas turi pateiktijam atsakym4 ra5tu;

27 '4' gavus Duomenq subjekto paklausim4 del jo vaizdo duomenq tvarkymo ir
patikrinus Duomenq subjekto tapatybg, Duomenq subjektui suteiliiama informacija, ar su juo susiiq
Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikiami Duomenq subjektui prasomi Duomenys - sudaroma
galimybe Sporto centro patalpose perZitreti vaizdo iraS4, art,a, Duomenq subjekto pra5ymu,
pateikiama varzdo iraso kopija isorineje Duomenq laikmenoje ar rruotrauka;

27'5' igyvendinant Duomenq subjekto teisg susipaZnti su savo vaizdo duomenimis,
uztikrinama trediqiq asmenq teise ! privatq gyvenim4, t. y. Dur>menq subjektui susipaZistant sr-r
vaizdo irasu, jeigu vaizdo irase matomi kiti asmenys, kuriq tapatybe gali br"rti nustatyta, ar kita
inlbrmacija, kuri gali paZeisti trediqiq asmenq privatum4, sie vaizdai turi b[ti retu5uoti ar kitais
butais panaikinama galimybe identifikuoti trediuosius asmenis:



27 '6' gavus Duomenq subjekto pra5ym4 susipaZlnti su savo vaizdo duomenimis,
informacija, ar su juo susijg vaizdo duomenys yra tvarkond, ir Duomenq subjekto prasomi
Duomenys pateikiami ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo Duomenq subjekto kreipimosi
dienos;

27 '7 ' Duomenq subjekto prasymu informacija ir Dur>menys turi bfrti pateikiami rastu:
27.8. Duomenys teikiami neatlygintinai.
28' Duomenq subjekto teise nesutikti su vaizdoduomenq tvarkymu igyvendinamaSia tvarka:

28'1' Duomenq subjekto teise nesutikti su vaizdo cluomenq tvarkymu igyvendinama,kai vaizdo duomenys yra teikiami ar atliekamas kitas vaizdo ducmenq tvarkymo veiksmas;
28'2' Duomenq subjekto teise nesutikti su vaizdo duomenq ieikimu igyvendinamapries atliekant vaizdo duomenq tvarkymo veiksmus, Duomenq subjektq rastu informuojant: apieketinam4 atlikti vaizdo duomenq tvarkymo veiksm4 - teikinr4, nuraoiirnq ar kitus Duomenqtvarkymo veiksmus, nurodant, jog Duomenq subjekias turi teisg nesutikti su tokiu Duomenqtvarkymu; paaiskinant, kad teisiSkai pagristas nesutikimas turi b[ti isreiskiamas pateikiant rasytinipranesim4, kuris Duomenq valdytojui gali biiti pateikiamas asmr:niskai, pastu ar elektroniniq rysiqpriemonemis; nustatant proting4 termin4, per kuri Duomenq subjektas turi teisg isreiksti savo vali4;
28'3' jeigu Duomenq subjektas per nustatyt4 termin4 isreiskia teisiskai pagrist4

nesutikim4, Duomenq valdytojas neatlieka vaizdo duomenq tvarl<ymo veiksmq ADTAI nustatytais
atvejais ir Duomenq subjekto prasymu pranesa jam apie jo Asraens duomenq tvarkymo veiksmqnutraukim4 ar atsisakym4 nutraukti Duomenq tvarkymo veiksmus, nurodant atsisakymo motyvus.29' Teise reikalauti sunaikinti savo Asmens du<lmenis arba sustabdyti, isskyrussaugojim4, savo Asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant sio irkitq istatymq nuostatq igyvendinama Sia tvarka:

29'l' jeigu Duomenq subjektas, susipaZings su savo vaizdo duomenimis, nustato, kadjo vaizdo duomenys yra tvarkomi neteisetai, nes4ziningai, ir pats ar jo igaliotas atstovas kreipiasi iDuomenq valdytoj4, Duomenq valdytojas nedelsdamas, ne veliau kaip per 5 darbo dienas,neatlygintinai patikrina Duomenq subjekto vaizdo duomenq tvarkymo teisetum4, s4ziningum4 irnedelsdamas sunaikina neteisetai ir nes4Ziningai sukauptus vaizdo duomenis ar sustabdo tokiqvaizdo duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus saugojim4;
29'2'Duomenq valdytojas, Duomenq subjekto ar jo igalioto atstovo prasymu sustabdgsDuomenq subjekto vaizdo duomenq tvarkymo veiksmus, vaizdo duomenis, kuriq tvarkymoveiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus sunaikinti Duomenq subjekto prasymu arba pasibaigus

Duomenq saugojimo terminui, kiti tvarkymo veiksmai su tokiais vaizdo duomenimis gali bttiatliekami tik:
29'2'l' turint tikslq irodyti aplinkybes, del kuriq Duomenq tvarkymo veiksmai buvosustabdyti;

29'2'2' jei Duomenq subjektas tiesiogiai ar per igalictq atstov? duoda sutikim4 toliautvarkyti savo vaizdo duomenis;
29'2'3.jei reikia apsaugoti trediqjq asmenq teises ar tejsetus interesus.
29'3' Duomenq valdytojas nedelsdamas, ne veliau kaip per 5 darbo dienas, pranesa

Duomenq subjektui ar jo igaliotam atstovui apie jo prasymu atlikt4 ar neatlikt4 Duomenq subjekto
Asmens duomenq sunaikinim4 ar Asmens duomenq tvarkymo veilsmq sustabdym4;



29'4' Duomenq subjekto Asmens duomenys naikinami arba jq tvarkymo veiksmai
sustabdomi pagal Duomenq subjekto tapatybg ir jo Asmens duomenis patvirtinandius dokumentus,
gaws Duomenq subjekto ar jo igalioto atstovo praSym4.

29'5. Sporto centras nedelsdamas, ne veliau kaill per 5 darbo dienas, informuoja
Duomenq gavejus apie Duomenq subjekto ar jo igalioto atstovo prasymu sunaikintus Duomenq
subjekto Asmens duomenis, sustabdytus Duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus atvejus, kai
pateikti toki4 informacij4 bltq neimanoma arba pemelyg sunJ<u (del didelio Duomenq subjektq
skaidiaus, duomenq laikotarpio, nepagristai dideliq s4naudq).

29.6. Duomenq valdytojas turi teisg motyvuotai
subjekto teises esant BDAR numatytoms aplinkybems.

VIII SKYRIUS

atsisakyti igyvendinti Duomenq

BAIGIAMOSIOS NUOSTA:IOS

30' Darbuotojai, kurie yra igalioti tvarkyti vaizdo duomenis arba eidami savo
pareigas juos suZino, privalo laikytis Siq Taisykliq, pagrindiniq Asmens duomenq tvarkymo
reikalavimq bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimq, itvirtintq BDAR, ADTAI ir Siose
Taisyklese. Darbuotojai paleidg Taisykles, BDAR ir (ar) ADTAI, atsako teises aktq nustatyta
tvarka.

31' Patvirtinus ar pakeitus Taisykles, darbuotojai su jomis supaZindinami
pasiraSytinai.

32. Priemus nauj4 darbuotoj4, jis su Taisyklemis
jo darbo dien4.

privalo b[ti supaZindintas pirm4j4

33' Taisykles ne rediau kaip kart4 per 2 metus perZiurimos ir, reikalui esant ar
pasikeitus vaizdo duomenq tvarkymq reglamentuojantiems teises aktams, atnaujinamos.



Vaizdo duomenq tvarkymo taisykliq 1 priedas

PALANGOS SPORTO CENTRO VYKDOMO VAIZDO STEBEJIMO TERITORIJU IIT.PATALPU, NUSTATANT VAIZDO DUOMENU SAUGO.IIMO TERMINUS, S4NASAJ

Stebima teritorija ir parfalpos
Duomenq
saugojimo
terminas

Sporto g. 3

Ganyklq g. l8

Kretingos g. 2

Geliq a. I

ines puses balkonas
iaurines puses balkonas
ietines puses I aukSto koridori as

1 aukSto rytinis koridorius
I aukSto rytinis koridorius

ines puses I auk5to koridorius

ietq puses lauko teritorija
iaurines puses lauko teritorija

ines puses vartq iejimas

I aukSto koridorius
sale rytine puse

porto sale pietine puse

udindiqjq patalpa
idorius / iejimas


