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KERTINIO VALSTYBĖS TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRO
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ĮSAKYMAS
DĖL KERTINIO VALSTYBĖS TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRO DIREKTORIAUS
2020 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-12 „DĖL KERTINIO VALSTYBĖS
TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRO VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. lapkričio
d. Nr. VVilnius

P a k e i č i u Kertinio valstybės telekomunikacijų centro direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymą
Nr. V-12 „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija:

„KERTINIO VALSTYBĖS TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO KERTINIAME VALSTYBĖS
TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Įgyvendinamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas):
1. T v i r t i n u pridedamas Vaizdo duomenų tvarkymo Kertiniame valstybės telekomunikacijų
centre taisykles (toliau – Taisyklės).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybės įmonės „Infostruktūra“ direktoriaus 2018 m.
liepos 12 d. įsakymą Nr. V-25 „Dėl Valstybės įmonės „Infostruktūra“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“.
3. Į g a l i o j u Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (toliau – KVTC) Veiklos valdymo
departamento Saugumo skyriaus darbuotojus vykdyti Taisyklėse nurodytas įgalioto asmens funkcijas
(vykdyti vaizdo duomenų tvarkymo veiksmus).
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4. P a v e d u KVTC duomenų apsaugos pareigūnui su Taisyklėmis raštu arba dokumentų
valdymo sistemoje DokVIS supažindinti esamus ir naujai priimamus KVTC darbuotojus iki pastariesiems
pradedant vykdyti darbo funkcijas.“

Direktorius

Evaldas Serbenta

PATVIRTINTA
Kertinio valstybės telekomunikacijų
centro direktoriaus
2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-12
(2021 m. lapkričio
d. įsakymo
Nr. V- redakcija)
VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO KERTINIAME VALSTYBĖS TELEKOMUNIKACIJŲ
CENTRE TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaizdo duomenų tvarkymo Kertiniame valstybės telekomunikacijų centre taisyklių (toliau –
Taisyklės) tikslas – reglamentuoti Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (toliau – KVTC) ir Saugiojo
valstybinio duomenų perdavimo tinklo (toliau – Saugusis tinklas) infrastruktūros vaizdo stebėjimą, siekiant
užtikrinti 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 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), ir kitų įstatymų bei teisės aktų,
reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
2. Vaizdo stebėjimas vykdomas ir asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis ADTAĮ, Kertinio
valstybės telekomunikacijų centro asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis KVTC
direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro
asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo“ (toliau –
KVTC asmens duomenų tvarkymo taisyklės), Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų
teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės
aktais.
3. Duomenų valdytojas – KVTC, kodas 121738687, Pilies g. 23, 01123, Vilnius.
4. Duomenų tvarkytojas – KVTC.
5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
5.1. Duomenų apsaugos pareigūnas – KVTC direktoriaus įsakymu paskirtas KVTC duomenų
apsaugos pareigūnas;
5.2. Duomenų subjektas – vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas fizinis asmuo (KVTC
darbuotojas ar trečiasis asmuo), kurio tapatybę galima nustatyti (identifikuoti) pagal vaizdo įraše
užfiksuoto atvaizdo apimtį (veidą, ūgį ir pan.);
5.3. Įgaliotas asmuo – KVTC Veiklos valdymo departamento (toliau – VVD) Saugumo skyriaus
darbuotojas/ai, įgaliotas/-i vykdyti Taisyklėse numatytus veiksmus;
5.4. Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų tvarkymas (įrašymas, saugojimas, peržiūrėjimas)
naudojant šiose Taisyklėse nurodytas vaizdo stebėjimo kameras;
5.5. Valdymo centras – Saugiojo tinklo fizinės saugos ir kontrolės sistemos dalis, kurią sudaro
KVTC administracinėse patalpose įrengta vaizdo stebėjimo siena kartu su programine įranga.
5.6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka BDAR, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose
vartojamas sąvokas.
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II SKYRIUS
VAIZDO STEBĖJIMO TEISINIAI PAGRINDAI, TIKSLAS IR APIMTIS
6. Vaizdo duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, Specialiųjų
organizacinių ir techninių reikalavimų, taikomų Saugiajam valstybiniam duomenų perdavimo tinklui, juo
teikiamoms paslaugoms bei prekių ir paslaugų Saugiajam valstybiniam duomenų perdavimo tinklui
teikėjams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymu
Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų
patvirtinimo“ 11.9.1 papunktis, Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo fizinės ir veiklos apsaugos
reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 1 d.
įsakymu Nr. V-328 „Dėl Asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo suteikiama teisė
be palydos patekti prie Kertinio valstybės telekomunikacijų centro tvarkomos Saugiojo valstybinio
duomenų perdavimo tinklo infrastruktūros arba priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo,
pareigų sąrašo ir Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų
aprašo patvirtinimo” 6.1.3, 6.2.4, 7.2.2, 11.4 papunkčiai.
7. Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti KVTC patalpų ir turto bei Saugiojo tinklo apsaugą.
8. Vaizdo stebėjimas vykdomas:
8.1. KVTC patalpose, esančiose:
8.1.1. adresu Pilies 23, Vilnius (toliau – administracinės patalpos);
8.1.2. adresu Kalvarijų g. 125, Vilnius (toliau – techninės patalpos);
8.2. Saugiojo tinklo centrinėje kamieninėje dalyje (toliau – pagrindiniai mazgai) ir regioninėse
jungtyse tarp Lietuvos Respublikos savivaldybių (toliau – regioniniai mazgai).
9. Administracinėse patalpose yra sumontuotos 5 vidaus vaizdo stebėjimo kameros, kuriomis
stebima:
9.1. koridoriaus dalis ir įėjimo durys į KVTC VVD Valdymo organizavimo skyriaus patalpas;
9.2. koridoriaus dalis ir įėjimo durys į KVTC VVD Saugumo skyriaus patalpas;
9.3. lauko durys į vidinį kiemą;
9.4. laiptų į rūsį koridoriaus dalis ir įėjimo durys iš vidinės pusės;
9.5. įėjimo durys į serverinę iš vidinės pusės.
10. Techninių patalpų stebėjimui sumontuotos 3 vaizdo stebėjimo kameros, kuriomis stebima:
10.1. įėjimo į patalpas ir serverinę durys (iš išorės);
10.2. įėjimo durys į sandėlio ir kitas patalpas;
10.3. serverinės patalpa.
11. Pagrindinių mazgų stebėjimui vaizdo kameros sumontuotos:
11.1. pagrindinių mazgų techninėse patalpose (stebimos Saugiojo tinklo technologinės spintos);
11.2. technologinėse spintose (stebima Saugiojo tinklo technologinėje spintoje esanti įranga).
12. Regioninių mazgų stebėjimui vaizdo kameros sumontuotos tik technologinėse spintose.
13. Vaizdo stebėjimo kameros įrengiamos taip, kad vaizdo stebėjimas nebūtų vykdomas didesnėje
apimtyje nei yra būtina Taisyklių 7 punkte nustatytam tikslui pasiekti.
14. Vaizdas stebimas, vaizdo įrašai peržiūrimi Valdymo centre.

III SKYRIUS
DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR FUNKCIJOS
15. KVTC, kaip duomenų valdytojas ir tvarkytojas, be teisių ir pareigų, taip pat funkcijų, numatytų
BDAR, ADTAĮ, KVTC asmens duomenų tvarkymo taisyklėse bei kituose LR teisės aktuose, vykdymo,
taip pat:
15.1. nustato vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį;

3
15.2. organizuoja vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus;
15.3. suteikia prieigos teises ir įgaliojimus tvarkyti vaizdo duomenis;
15.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenų tvarkymo
problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebėjimo vykdymui užtikrinti.
16. Įgalioto asmens funkcijos:
16.1. stebi, kad į vaizdo stebėjimo kameromis stebimą erdvę nepatektų patalpos, kuriose asmenys
gali pagrįstai tikėtis absoliučios privatumo apsaugos, kad nebūtų pažeista jų teisė į privatų gyvenimą ir kad
vaizdo stebėjimas būtų vykdomas tik tokia apimtimi, kokia yra būtina Taisyklių 7 punkte numatytam tikslui
pasiekti.
16.2. periodiškai (ne rečiau, kaip kartą per dieną) tikrina, ar vaizdo stebėjimo sistema techniškai
tvarkinga, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos darbo sutrikimus, nedelsiant organizuoja priemones
sutrikimams pašalinti;
16.3. administruoja vaizdo įrašus;
16.4. pastebėjus asmens duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti
ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui) organizuoja ir atlieka įmanomus veiksmus žalai dėl
vaizdo duomenų tvarkymo sumažinti, jei reikia – vaizdo duomenų atstatymui (atkūrimui) iš atsarginių
laikmenų. Apie galimus pažeidimus ir atliktus veiksmus informuoja duomenų apsaugos pareigūną bei laiku
ir tinkamai suteikia jam visą informaciją, susijusią su galimu pažeidimu. Bendradarbiauja su duomenų
apsaugos pareigūnu BDAR nustatytais atvejais ir terminais teikiant informaciją Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI) ir duomenų subjektams.
17. Vaizdo duomenys tretiesiems asmenims neteikiami, išskyrus teisėsaugos institucijas, teismus ar
kitus asmenis, kuriems pateikti vaizdo duomenis duomenų valdytoją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

IV SKYRIUS
POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS
18. Atsižvelgiant į BDAR 35 straipsnio reikalavimus, į VDAI direktoriaus priimtus teisės aktus bei
rekomendacijas dėl su darbo santykiais susijusio asmens duomenų tvarkymo, atsižvelgiant į potencialią
riziką kilti pavojui fizinių asmenų teisėms bei laisvėms, asmens duomenų tvarkymui vaizdo stebėjimo tikslu
KVTC atliekamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas.
19. Poveikio duomenų apsaugai vertinimo procesas dokumentuojamas.
20. Poveikio duomenų apsaugai vertinimui taikomos tai reglamentuojančios BDAR, KVTC asmens
duomenų tvarkymo taisyklių nuostatos, taip pat vadovaujamasi Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms
taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašu, patvirtintu VDAI direktoriaus
2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1T- 35 (1.12.E) “Dėl duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas
reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo”.

V SKYRIUS
TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS
21. Duomenų valdytojas laikosi pritaikytosios duomenų apsaugos principo ir, atsižvelgdamas į
poveikio duomenų apsaugai vertinimo rezultatus, techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo
sąnaudas, vaizdo duomenų tvarkymo apimtį, pobūdį, parenka ir įgyvendina tinkamas technines ir
organizacines priemones asmens duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti.
22. Duomenų valdytojas užtikrina, kad prie vaizdo duomenų nebūtų prieigos per išorinius duomenų
perdavimo tinklus.
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23. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi 30 kalendorinių dienų, o pasibaigus šiam terminui yra
ištrinami automatiškai, išskyrus atvejus, kai nagrinėjamas duomenų subjekto prašymas dėl duomenų
subjekto teisių įgyvendinimo (asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas iki duomenų subjekto
prašymo įgyvendinimo). Jeigu vaizdo įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje
ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti
saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa
nebereikalingi.
VI SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
24. Apie tai, kad patalpose vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų subjektai informuojami
informaciniais užrašais, kurie išdėstomi prieš įėjimą į stebimas patalpas ar jų dalį. Informaciniuose
užrašuose nurodomas duomenų valdytojo pavadinimas, kontaktinė informacija, vaizdo duomenų tvarkymo
tikslas, nuoroda į informacijos šaltinį, kuriame būtų galima gauti detalesnę informaciją apie vykdomą
vaizdo stebėjimą.
25. Atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo vaizdo stebėjimo tikslu specifiką, duomenų subjektas
turi šias teises:
25.1. žinoti (būti informuotam) apie jo asmens duomenų tvarkymą vaizdo stebėjimo tikslu;
25.2. susipažinti su savo asmens duomenimis, tvarkomais vaizdo stebėjimo tikslu, ir kaip jie yra
tvarkomi;
25.3. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
25.4. nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi;
25.5. reikalauti ištrinti savo asmens duomenis.
26. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos šiose Taisyklėse ir KVTC asmens duomenų tvarkymo
taisyklėse numatyta tvarka.
27. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, tvarkomais vaizdo
stebėjimo tikslu, užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą, t. y. duomenų subjektui
susipažįstant su vaizdo įrašu, jeigu vaizdo įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar
kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būdais
panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. KVTC darbuotojai su šiomis Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai arba naudojantis
dokumentų valdymo sistema DokVIS, ir taip yra informuojami apie vykdomą vaizdo stebėjimą bei
įsipareigoja šių Taisyklių laikytis. Nauji darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pirmąją jų darbo dieną.
29. Šios Taisyklės ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrimos ir, reikalui esant ar pasikeitus asmens
duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams, atnaujinamos.
30. Darbuotojai, pažeidę šių Taisyklių nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
___________________________
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