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Vilnius
Vadovaudamasi 2018 m. rugpjDdio 20 d.
isakymu Nr. TP-56 patvirtintq Lietuvos vyriausioio
administracinio teismo nuostatq 19 punktu, 2016 m. balandZio 27 d.Europos parlamento
ir Tarybos
reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis
ir del laisvo
tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyvag5l46lF,B (Bendrasis duomenq apsaugos
reglamentas) (OL 2016 L I 19, p. 1), Teisejq tarybos 2018 m. spalio 26 d. nutanmu
Nr. 13p-10g(1 'l .2) ,,Del Y aizdo duomenq tvarkymo teisme pavyzdiniq taisyklirl
patvirtinimo,,
1. T v i r t i n u Vaizdo duomenq tvarkymo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
taisykles (pridedama);

2.Skiriuul'vaizdoduomenqtvarkym4irapsaugqatsaking4asmeni -Informaciniq
technologijq ir aprDpinimo skyriaus vedej4 Mariq lemaiti;

3.lpareigoju

ir

3'1. Informaciniq technologijq aprlpinimo skyriaus vyresniji specialist4 Kgstuti
Pelakausk? i5kabinant informacines lenteles bei priklijuoti lipdukus prie5 paienkant
i
Teismo patalpas ar teritorii4, kurioje vykdomas vaizdo stebejimas;
3'2. Personalo ir administravimo skyriaus konsultantg Ing4 GriSutinieng supaZindinti su
Siomis taisyklemis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo darbuotoius.
Teismo kanclere

Renata Juzikiene

Suderinta

Suderinta

Marius lemaitis

Kgstutis Pelakauskas
2019-01-03

201 9-01-03

PATVIRTINTA
Lietuvos vyriausioj o administracinio teismo
kanclerio 2019 m. sausio 3 d. isakymu Nr, T-3

VAIZDO DUOMENU TVARKYMO
LIETUVOS VYRIAUSIAME ADMINISTRACINIAME TEISME
TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1' 'Vaizdo duomenq tvarkymo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taisykliq (toliau
'- Tair;ykles) tikslas - reglamentuoti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vykdom4 vaizdo
stebejim4, siekiant uZtikrinti 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas) (OL 2016 L
119, p. l) (toliau - Reglamentas (ES) 20161679), Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsau;gos istatymo, kitq istatymq bei teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4 ir
apsauig?, laikym4si ir igyvendinim4.
2. Duomenq valdytojas - Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kodas 188734870,
adreses - v,ygimant\ g.2, Vilnius (toliau - Teismas).
3. Siose Taisyklese vartojamos s4vokos:
3.1. Teismo darbuotojai - Teismo teisejai, valstybes tarnautojai ir darbuotojai, dirbantirs pagal
darbo sutartis.
3.2. Treiiasis asmuo - fizinis asmuo, kuris nera duomenq subjektas, kurio tapatybg tiesiogiai
arba nLetiesiogiai galima nustatyti pagal vaizdo ira5e uZfiksuotq varzdo duomenq apirntj (asmens veid4.
r)gi, transporto priemones valstybini numeri ir pan.).
3.3. Vaizdo duomenq ira5ymo irenginiai - serveriai ir (arba) Teismo turto apskaitoje esantys
skaitnreniniai irenginiai, skirti vaizdo duomenims iraSyti, saugoti, perZiureti ir kopijuoti.
3.4. Yaizdo ira5as - Siose Taisyklese nurodytomis vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuoti ir
serveriuose ir (arba) vaizdo duomenq iraSymo irenginiuose i5saugoti vaizdo duomenys.
3.5. Vaizdo steb6jimas - vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu (toliau - vaizdo
duomenys), tvarkymas naudojant Siose Taisyklese nurodytas vaizdo stebejimo kameras, nepaisant to, ar
5ie duomenys yra i5saugomi duomenq laikmenoje.
3.6. Yaizdo steb€jimo sistema - serveriai ir (arba) vaizdo duomenq iraSymo irenginiai, vaizdo
stebej.imo kameros ir duomenq laikmenos, kuriose saugomi vaizdo duomenys.
3.7, Kitos Siose Taisyklese vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Reglamente
(ES) 2:016i679 ir Lietuvos Respublikos teises aktuose.
4. Tvarkant vatzdo duomenis Teisejq tarybos patvirtintomis Asmens duomenq tvarkymo
teismuose taisyklemis vadovaujamasi tiek, kiek Siose Taisyklese nenustatyta kitaip.

II SKYRIUS
V AIZDO STEBEJIMO TIKSLAS IR APIMTIS
5, Vaizdo stebejimo tikslas - uZtikrinti Teismo darbuotojq ir kitq asmenq, kurie lankosi Teisme,
saugurm?, Siq asmenq ir Teismo turto saugum4 bei vieS4j4 tvark4,
6. Yaizdo duomenys fiksuojami Siomis vaizdo stebe.jimo kameromis:
6.1. Teismo ra5tines patalpa (Kamera Nr. 1, Priedas 2);
6.2. ULkado stebejimo kamera (Kamera Nr. 2, Priedas 2);
6.3. fejimo i 3 posedZiq salg stebejimo kamera (Kamera Nr. 3, Priedas 2)
6.4. fejimo i pastat4 stebejimo kamera (Kamera Nr. 4, Priedas 2)
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6.5. fejimo i rasting stebejimo kamera (Kamera Nr. 5, priedas 2)
6.6. Kiemo iejimo ipastat4 stebejimo kamera (Kamera Nr. 6, priedas
2)
6.7. Tarnybiniq automobiliq stovejimo aik5tele, desinioji kiemo puse (Kamera Nr. 7, priedas
2);
6.8. Tarnybiniq automobiliq stovejimo aikStele, kairioji kiemo puse (Kamera Nr, 8, priedas 2)
6.9. Vie5q erdviq kairiojo koridoriaus stebejimo kamera (Kamera Nr. 9, Priedas 2);
6'10' fejimo i 1 posedZiq salg stebejimo kamera, de5iniojo koridoriaus stebejimo kamera
(Kamera Nr. 10, Priedas 2);
6.1 I . Priekines kairiosios pastato puses stebejimo kamera (Kamera Nr. 1 1, Priedas il);
6. 12. Priekines de5iniosios pastato puses stebejimo kamera (Kamera Nr. 12, Pr:iedas 3);
7. 'feismo pastato vidaus patalpq ir lauko teritorijos vaizdo stebejimas yra nenutrukstamas.
8. Vaizdo stebejimo kameros turi buti frengiamos taip, kad vaizdo stebejimas nebutq vykdomas
didesrreje duomenq valdytojo teritorijoje ar patalpoje, nei yra nurodyta 5iq'l'aisykliq 6 punkte.
9.DraudLiama taip irengti ir eksploatuoti irengtas vaizdo stebejimo kameras, kad f jq stebejimo
lauk4 patektq gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar iejimas j4, i5skyrus
i
istatynq numatytus atvej us.
10. DraudZiama vykdyti vaizdo stebejim4 patalpose, kuriose duomenq subjektas pagristai tikisi
absoliudios privatumo apsaugos ir kur toks stebejimas Zemintq Zmogaus orum4 (pavyzclliui, tualetuose
ir pan.).

III

SKYRIUS
DUOMENV VALDYTOJO IR TVARKYTOJO TEISES, PAREIGOS IR FUNKCIJOS

1.

Duomenq valdyojas turi Sias teises:
1 1 ,1. rengti ir priimti vidaus teises aktus, reglamentuojandius vykdom4 vaizdo stebejim4;
1 1.2. sprgsti klausimus del vaizdo duomenq teikimo;
11,3. paskirttuLvarzdo duomenq apsaugq atsaking4 asmeni (asmenis) ar padalini;
1 L4. igalioti duomenq tvarkytoj4 tvarkyti vaizdo duomenis
12. Duomenq valdytojas turi Sias pareigas:
12.L uLttkrinti Reglamente (ES) 20161679, Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatyme, Teisejq tarybos nutarimu patvirtintose Asmens duomenq tvarkymo teismuose
taisyklese, Siose Taisyklese ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose asmens duomenq tvarkym4,
nustatl.tq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq laikym4si ;
72.2. ygyvendinti duomenq subjekto teises Reglamento (ES) 20161679, Teisejq tarybor; nutarimu
patvirtintq Asmens duomenq tvarkymo teismuose taisykliq ir Siq Taisykliq nustatyta tvarka;
12.3. ultrkrinti asmens duomenq saugum4 ir igyvendinti tinkamas organizacines ir technines
asmens duomenq saugumo priemones;
12.4. partnkti tik toki duomenq tvarkytoj4, kuris igyvendintq tinkamas organizacines ir technines
asmerrs duomenq saugumo priemones ir uZtikrintq, kad duomenq tvarkymas atitiktq Reglamento (ES)
20161679 reikalavimus ir bltq uZtikrinta duomenq subjekto teisiq apsauga, bei sudaryti su juo sutarli,
reglarnentuojandi4 duomenq tvarkytojo atliekam4 duomenq tvarkym4, atitinkandi4 Reglamento (FlS)
20161679 28 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.
13. Duomenq valdyojas atlieka Sias funkcijas:
13,1. nustato vaizdo stebejimo tiksl4 ir apimti;
I 3,2. organtzuojavaizdo stebejimo sistemos diegimo darbus;
I

.

13.3. nustato prieigos teisiq ir igaliojimq tvarkyti vaizdo duomenis suteikimo, keitimo ir
naikirrimo tvarkq;
13.4. analizuoja technologines, metodologines t organizacines vaizdo duomenq tvarkymo
problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamamvatzdo stebejimo r,ykdymui uZtikrinti;
13.5. teikia metoding pagalb4 Teismo darbuotojams vaizdo duomenq tvarkymo klausimais;
13.6. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Siq Taisykliq 11-12 punktuose nurodytoms duomenq
valdyttojo teisems ir pareigoms igyvendinti.

IV SKYRIUS
VAIZDO DUOMENU TEIKIMAS IR DUOMENU GAVEJAI

l4'

Teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka Teismas teikia savo tvarkomus
vaizdo duomenis
teisesaugos institucijoms ir kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis
teikti teismus ipareigoja
istaty.mai ar kiti teises aktai arba kuriems teismai, teises aktq nustatyta tvarka vykdydami savo lu'kcijas.
teikia asmens duomenis, taip pat pagal duomenq gavejq pra5ymus esant bent vienai iS Reglamento
(ES)
20161679 6 straipsnyje nurodytq teiseto asmens duomenq tvarkymo sQlygq. Pra5yme
turi b1ti nurodytas
varzdo duomenq naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pugiittaut ir pra5omq pateikti
vaizdo
duomenq apimtis.
15. Sprendim4 del vatzdo duomenq teikimo priima Teismo kancleris ar jo
igaliotas atsakingas
asmuo.

V SKYRIUS
ORGANIZACINES IR TECHNINES ASMENS DUOMENV SAUGUMO PRIEMONES

16. UZtikrinant vaizdo duomenq saugumq, jgyvendinamos Sios organizacines
asmens duomenq saugumo priemones:

ir

technines

16.1. uZtikrinama prieigos prie vaizdo duomenq apsauga, valdymas ir kontrole;

16'2' prieiga prie vaizdo duomenq gali bfiti suteikta tik tam asmeniui. kuriam vai'zdo duomenys
yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti;
16'3. su vaizdo duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra
suteiktos tc.ises;
16.4. prieiga prie asmens duomenq apsaugoma slaptaZodZiais;
16.5. uZtikrinama asmens duomenq apsauga nuo neteiseto prisijungimo prie vietinio tinklo
elektroniniq rySiq priemonemis ;

16.6. uZtikrinamas patalpq, kuriose saugomi vaizd,o duomenys, saugumas (apribojamas
neigaliotq asmenq patekimas i atitinkamas patalpas ir pan.);
16.7. uztikrinama kompiuterines irangos apsauga nuo kenksmingos programines irangos
(antiviirusiniq programq idiegimas, atnauj inimas ir pan.).
17. Visus varzdo duomenis turi teisg tvarkyi tik Teismo kanclerio paskirtas Teismo darbuotojas,
atsakirrgas uL vaizdo stebejimo sistemos techning prieZiur4 ir vaizd,o duomenq tvarkym4 (toliau
Teismo darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis), SusipaZinti su savo vaizdo duomenimis turi teisE visi
Teismo darbuotojai, kurie, igyvendindami SiE teisg, luri laikytis asmens cluornenq apsaugq
reglamenturojandiuose teises aktuose nustatytq reikalavimq,
18. Prieigos prie vaizdo duomenq teises suteikiamos ir redaguojamos duomenq valdytojo
nustat'yta tvarka.
19. Prieigos prie vaizdo duomenq teises naikinamos pasibaigus Teismo darbuotojo, tvarkandio
vaizdct duomenis, igaliojimams, valstybes tamybos ar darbo santykiams, pasikeitus Teismo darbuotojo
funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo duomenq nereikalinga.
20. Teismo darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, privalo:
20.1. laikytis pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo ir saugumo reikalavimq. itvirtintul
Reglarnente (ES) 20161679, Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme, Teise.jq
tarybos patvirtintose Asmens duomenq tvarkymo teismuose taisyklese, Siose Taisyklese ir kituose teises
aktuose:

20.2. uLtikrinti, kad i vaizdo stebejimo kameromis fiksuojam4 erdvg nepatektq gy'venamoji
patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar iejimas ij4, i5skyrus istatymq numatytus a.tvejus, bei
patalpos, kuriose duomenq subjektas pagristai tikisi absoliudios privatumo apsaugos ir kur tol<s
stebejimas Zemintq Zmogaus orum4;
20.J.laikytis Siose Taisyklese nustatytq organizaciniq ir techniniq asmens duomenq saugumo
priemcrniq, kad butq uZkirstas kelias netydiniam

ar neteisetam

vaizdo duomenq sunaikinimui,
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praradimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam
tvarkymui, saugoti vatzdo
duornLenq iraSymo
irenginiuose ir (ar) laikmenose esandius vaizd.o duomenis;
20.4. uLtikrinti, kad vaizdo stebejimo sistema b[tq techniskai tvarkinga, techniniai
Sios sistemos
sutrik'imai butq Salinami operatyviai, naudojant visus turimus techninius ,.rurruu;
20,5' neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemonemis
susipaZinti su
vaizdo duomenimis asmeniui, kuris nera
tvarkytivaizdo
duomenq;
igaliotas
20'6. nedelsdamas prane5ti Teismo pirmininkui ar jo
fgaliotam atsakingam asmeniui i.r duomenq
apsaugos pareigunui apie bet koki4
itartinq situacij4, t<uri gili kelti gresmg ieismo tvarkomq vaizdo
duomenq saugumui;
20'7 ' laikytis kitq Teisejq tarybos patvirtintose Asmens duomenq tvarkyrno
teismuose taisyklese,
Siose Taisyklese ir kituose asmens duomenq apsaugq reglamentuojandiuose teises
aktuose nusratytrl
reikalavimrl.
21. Teismo darbuotojai privalo i Teismo patalpas, kuriose yra vaizd,o dugmenq
irasymo
irenginiq, neileisti pa5aliniq asmenq ir, pastebej E vaizdc> stebejimo sistemos veikimo sutrikimus.
nedelsdami informuoti Teismo darbuotoj4, tvarkanti vaizdo duomenis, arba Teismo kancleri.
22. Y arzdo duomenq kopijavimas nedaromas.
23. Y aizdo duomenys ira5omi:
23'1 Teismo ra5tines patalpos kamera (Kamera Nr. 1, Priedas 2); uLkardo stebejimo kamera
(Kamera Nr' 2, Priedas 2); iejimo i 3 posedZiq salg stebejimo kamera (Kamera Nr. 3, priedas
2) - iLl duomenys ira3omi i kamerq stebejimui skirto kompiuterio 500 GB talpos kietaii
disk4 ir saugomi 7 dienas, pasibaigus Siam terminui yra sunaikinami;
T,2 [ejimo i pastat4 stebejimo kamera (Kamera Nr. 4, Priedas 2), fejimo i raStinq stebejimo
kamera (Kamera Nr. 5, Priedas 2), Kiemo iejimo i pastat4 stebejimo kamera (Kamera Nr. 6,
Priedas 2) - iLI duomenys iraSomi i Indigo Vision NVR
irengini, kurio talpa I TB ir saugomi
iki 15 dienq, pasibaigus Siam terminui yra sunaikinami;
23'3 Tarnybiniq automobiliq stovejimo aikStele, de5inioji kiemo puse (Kamera Nr, 7,
Priedas 2), tanybiniq automobiliq stovejimo aik5tele, kairioji kiemo puse (Kamera Nr. g,
Priedas 2), vie5q erdviq kairiojo koridoriaus stebejimo kamera (Kamera Nr. 9, priedas 2),
iejimo i I posedZiq salg stebejimo kamera, deSiniojo koridoriaus stebejimo kamera (Kamera
Nr. 10, Priedas 2), priekines kairiosios pastato puses stebejimo kamera (Kame:ra Nr. 11,
Priedas 3), priekines desiniosios pastato puses stebejimo kamera (KameraNr. 12, priedas 3)
- jq duomenys ira5omi i Hikvision NVR ira5ymo irengini, kurio talpa yra 3 TB ir saugomi
iki 15 dienq, pasibaigus Siam terminui yra sunaikinami.
Jeigu vatzdo ira5q duomenys naudojami kaip irodymai byloje ar kitais
istatymq nustatytais
atvejais, vaizdo duomenys gali b[ti saugomi tiek, kiek reikalinga Siems duomenq tvarkymo tikslams, ir
sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalinei.

VI SKYRIUS
DUOMENV SUBJEKTO TEISIV IGYVENDINIMO TVARKA
24. Duomenq

subjektas turi Sias teises:
24.1. ga:uti informacij4 apie duomenq tvarkym4;
24.2. susipaLinti su duomenimis;
24.3. reikalauti i5trinti duomenis (,,teise bDti pamirStam"), jei vaizdo duomenys yra saugomi

ilgiau rrei Siose Taisyklese nustatyt4 saugojimo termin4;
24.4. aprlboti duomenq tvarkym4;
24.5. nesutikti su duomenq tvarkymu.
25. Siq Taisykliq 24 punkte nurody'tos duomenq subjekto teises igyvendinamos Teisejq tarybos
patvirtintose Asmens duomenq tvarkymo teismuose taisyklese nustatyta tvarka, jei Siose 'faisyklese
nenustatyta kitaip.
26. Teise gauti informacij4 apie duomenq tvarkym4:
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26'1' Asmenys, kurie ndra Teismo darbuotojai ir kuriq vaizdo duomenys gali btili tvarkomi
vykd;rnt vaizdo stebejim4, apie vykdoma,vaizdo
xebejimq yra infbrmuojami:
26'l.f iSkabinant informacines lenteles ir (arba) piit<tl.1uo.1ant lipdukus prie5 patenkant
iTeismo
patalpas ar teritorij4, kurioje vykdomas vaizdo stebejimas. Informacin6s
lenteles ir iarba) lipdukai turi
b[ti rnatomi prieS patenkant i vaizdo stebejimo zonE;
26'1.2. informacinese lentelese ir (arba) lipdukuose nurodant bent Si4 informacij4:
ap.ie vykdom4
vaizdo stebejim4, Teismo pavadinim4, kontakting infotmucij4 (adres4, elektroninio paSio
adr.:s4 ir (arba)
telefono numeri), vaizdo duomenq tvarkymo tiksl4, nuorod4
iinformacijos Saltini, fur butq g;alima gauti
detalesng informacij4 apie vykdomqvaizdo stebejim4; informacines lenteles (liptuko)
puuy!,am. forma
nustatyta Siq Taisykliq 1 priede;
26.2' informacija apie tai, kad vykdomas vaizdo stebejimas, pateikiama visais atvejais,

nepriklausomai nuo to, kad kai kuriose tam skirtose vietose vaizdo stebejimas tuo metu
nereL vykdomas
(pavyzdLiui, vaizdo stebejimo kamera veikia ne vis4 laik4, veikia nustatyiu periodiskumu
ir pun.;.
26.3. Teismo darbuotojai apie vykdom4 vaizdo stebejim4 informuojami pasirasytinai ar kitu

inforrnavimo fakt4 irodandiu bfrdu suteikiant Reglamento (ES) 2016i679 l: straitrrsnio I ir
2 dalyse numatyt4 informacij4 bei supaZindinant su Siomis 'faisyklemis prieS pradedant uyfAyti
vai'zd,o
stebejimq arba pirm4i4 darbuotojo darbo dien4, arba pirmqjE darbo di.n4 po darbuoiojg'atostogq,
nedarlbingumo laikotarpio ir pan., jei vaizdo stebejimas buvo piadetas vykdyti Siuo laikoturpi.r.
27. Teise susipaZinti su duomenimis:

27.1' Pagal duornenq subjekto praiym4 susipaZinti su savo vaizdo duomenimis; duomenq

subjelrtui pra5omi vaizdo duomenys gali b[ti pateikiami sudarant galimybg Teismo patalposr: perZiDreti
varzd<> ira54 ir (arba) pateikiant vatzdo
ira5o kopij4 teismo i5orineje duomenq laikmenoje ar nuotrauk4.
jei vaizdo duomenys yra saugomi.
27.2. lgyvendinant duomenq subjekto teisg susipaLinti su savo vaizdo duomenimis, turi blti
uZtikrinama trediqiq asmenq teise i privatq gyvenim4. Duomenq subjektui susipaZistant su vaizdo
jeigu jame matomi tretieji asmenys, kuriq tapatybe gali buti nustatyta, ar kita informacija, kuriira5u,
gali
paZeisti trediqjq asmenrl privatum4 (pavyzdLiur, vaizdo
matomas
transporto
priemones
valstybinis
ira5e
numeris), Sie vaizdai turi b[ti retu5uoti ar kitais bfrdais panaikinama galimybe identifikuoti trediuosius
asmenLis arba, jei imanoma, turi bDti gaunamas ra5ytinis Siq asmenq sutikimas del jq vaizd<t duomenq
pateikimo duomenq subjektui. Jei nera galimybes igyvendinti Siame 'faisykliq punkte: nurodytq
priem,lniq, uZtikrinandiq trediqjq asmenqteisg i privatq gyvenim4, vaizdo duomenys duomenq subjektui
neteikiami,

VII SKYRIUS
TEISMO DARBUOTOJU ATSAKOMYBE
28. Teismo darbuotojai pasira5ytinai supaZindinami su Siomis Taisyklemis ir taip
isipareigoja
laikytis jq bei kitq asmens duomenq tvarkymo reikalavimus nustatandiq teises aktq.
29. UZ Taisykliq nuostatq paLeidrmq Teismo darbuotojams taikoma istatymuose numaryta

atsakomybe,

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Taisykles skelbiamos Teismo interneto svetaineje.
31. UZ Taisykliq nuostatq laikymosi prieZilr4 ir jq vykdymo kontrolg bei periodi5k4, ne rediau
kaip kart4 per 2 metus, Taisykliq perZirJrejim4 atsakingas l'eismo kancleris, kuris, ivertingsr Taisykliq
taikymo praktik4, esant poreikiui ir (arba) pasikeitus asmens duomenq tvarkym4 reglamentuojantiems
tei ses ;lktarns, inicij uoj a Tai sykliq atnauj inim4.
32. Patvirtinus Taisykles, visi Teismo darbuotojai su jomis supaZindinami pasira5ytina.i. Priimtas
naujas darbuotojas su Taisyklemis privalo blti supaZindinlas pirmqjq darbo dienq. tJZ supaZindinim4 sur
'llaisyklemis atsakingas Personalo ir administravimo skyriaus
konsultantas.

,7

33' Teismas nustatyta tvarka vykdo Teismo darbuotojq mokym4
ir, esant galimybi:ms, sudaro
s4lygas Teismo darbuotojq kvalifikacijii trtti
asmens duomenq teisines apsaug6s srityie.

Vaizdo duomenu
Lietuvos vyriausiaj
teisme taisykliq

administraciniame

1 priedas

(Informacinds lgntelds (lipduko) pavyzdin6 form

SIEKIANT UZTIKNTNTI ASMEtr.{U IR TURTO SAUGUM.{, V
VYKDOMAS VAIZDO STEBEJIMAS
(vaizdo stqbej imo kameros simbotis)

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEIS
Zygimant4g. 2, Vilnius, tel. (8 5)27g 1005

I5s4mesne informacij a:

www.lvat.lt, telgfonu arba el. pa5tu info@lvat.lt
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