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VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja vaizdo stebėjimą UAB 

„Apotheka Pharma Vaistinė“ (toliau – Apotheka vaistinė) vaistinėse. 

2. Šios Taisyklės parengtos, vaizdo stebėjimas atliekamas ir vaizdo duomenys tvarkomi 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – 

ADTAĮ), 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 – 

Reglamentas) nuostatomis. 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ ir Reglamente vartojamas sąvokas. 

4. Šiomis Taisyklėmis Apotheka vaistinė vaistinių lankytojai / pirkėjai yra informuojami apie 

vaistinių patalpose vykdomą vaizdo stebėjimą bei jų asmens duomenų (atvaizdo) tvarkymą. 

5. Vaizdo stebėjimo duomenų valdytojas – „Apteekide Ühisus“ OÜ, juridinio asmens kodas: 

12837306, adresas: Vae 16, Laagri, Saue savivaldybė, Harju apskritis, 76401 Estija. Kontaktinė 

informacija: elektroninis paštas: klientikaart@apotheka.ee, telefono Nr.: +372 737 1691. 

6. Vaizdo stebėjimo duomenų tvarkytojas (fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, 

agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis) – UAB 

„Apotheka Pharma Vaistinė“, buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, juridinio 

asmens kodas: 304993189, elektroninis paštas: info@apotheka.lt, telefono Nr. +370 698 09 639 

(informacija telefonu yra teikiama paskambinus darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.). 

 

II SKYRIUS 

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS,  

VAIZDO ĮRAŠŲ SAUGOJIMO TERMINAS 

 

7. Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdomų 

materialinių išteklių (toliau – Turtas) apsaugą ir Apotheka vaistinė darbuotojų, taip pat Apotheka 

vaistinė vaistinių lankytojų (toliau kartu – Duomenų subjektai) saugumą, vykdyti objektyvų 

incidentų tyrimą. 

8. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Apotheka vaistinė teisėtas interesas užtikrinti turto ir 

asmenų saugumą visose veiklos vietose, t. y. vaistinėse.  

9. Vaizdo stebėjimas vykdomas visose Apotheka vaistinė vaistinių patalpose. Apotheka vaistinė 

administracijos patalpose vaizdo stebėjimas nėra vykdomas. 

10. Vaizdo kameros montuojamos taip, kad vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje patalpų 

dalyje, negu tai yra būtina. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką negali patekti gyvenamosios 

patalpos ir / arba jai priklausanti privati teritorija arba įėjimas į ją, taip pat patalpos ar teritorija, 

kurioje Duomenų subjektas tikisi absoliučios duomenų apsaugos, pavyzdžiui, persirengimo, 

poilsio, vonios, tualeto kambariai. 
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11. Vaizdo stebėjimo duomenys negali būti ir nėra naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems su 

Taisyklių 7 punkte apibrėžtu tikslu, išskyrus atvejus, kai tiriant tam tikro incidento aplinkybes, 

yra nustatomas Apotheka vaistinė darbuotojų padarytas darbo pareigų pažeidimas – tokiu atveju 

vaizdo stebėjimo duomenys gali būti naudojami darbo pareigų pažeidimo tyrimo tikslu.     

12. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuoti vaizdo duomenys 

skaitmeniniu būdu įrašomi į šių įrenginių vidinius kietuosius diskus. Vaizdo duomenys vaizdo 

duomenų įrašymo įrenginiuose saugomi 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, o nustačius 

pažeidimą – iki tyrimo pabaigos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui asmens duomenys yra 

sunaikinami automatiniu būdu, juos ištrinant iš vaizdo įrašymo įrenginių (laikmenos), o į 

atsilaisvinusią vietą įrašomas naujausias vaizdo įrašas. Apotheka vaistinėje nėra daromos vaizdo 

duomenų kopijos, išskyrus atvejus, kai reikia išaiškinti tam tikrų incidentų aplinkybes – tokiu 

atveju vaizdo įrašo kopija gali būti saugoma iki tam tikro incidento aplinkybių ištyrimo. 

Apotheka vaistinės patalpų ir teritorijos vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas, vykdomas visą 

parą. 

 

III SKYRIUS 

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS 

 

13. Siekiant užtikrinti vaizdo duomenų saugumą, įgyvendinamos šios techninės ir organizacinės 

asmens duomenų saugumo priemonės:  

13.1. Prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis ribojimas; 

13.2. Užtikrinama prieigos prie vaizdo įrangos ir vaizdo duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė; 

13.3. Prieiga prie vaizdo įrangos ir vaizdo duomenų asmenims suteikiama tik pasirašytinai 

įsipareigojus saugoti asmens duomenis; 

13.4. Prieiga prie vaizdo duomenų gali būti suteikta tik tam Apotheka vaistinė darbuotojui, 

kuriam asmens duomenys yra reikalingi jam priskirtoms darbo funkcijoms vykdyti; 

13.5. Su vaizdo duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti duomenų 

tvarkytojui yra suteiktos teisės; 

13.6. Prieigos prie vaizdo duomenų slaptažodžiai suteikiami, keičiami ir saugomi Apotheka 

vaistinė nustatyta tvarka; 

13.7. Užtikrinama vaizdo duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio 

kompiuterinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis – prieiga prie vidinio kompiuterių 

tinklo apsaugota ugniasiene; 

13.8. Užtikrinamas vaizdo įrangos, kurioje saugomi vaizdo duomenys, fizinis saugumas – 

ribojama ir kontroliuojama neturinčių įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis asmenų prieiga 

prie vaizdo įrangos;  

13.9. Užtikrinama vaizdo įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos – įdiegtos ir 

nuolatos atnaujinamos vidinio tinklo ir antivirusinės apsaugos priemonės. 

14. Prieigos teisės ir įgaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami 

direktoriaus įsakymu Apotheka vaistinė nustatyta tvarka.  

15. Apotheka vaistinė direktoriaus įgaliotas tvarkyti vaizdo duomenis asmuo privalo imtis 

priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam vaizdo duomenų sunaikinimui, 
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pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, užtikrinti, kad 

stebėjimo priemonių vaizdas nebūtų prieinamas pašaliniams asmenims, neatskleisti, neperduoti 

ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su vaizdo duomenimis tam teisės 

neturintiems asmenims. 

16. Duomenų subjektų asmens duomenys, gali būti atskleidžiami ir vaizdo įrašai pateikiami 

Duomenų subjektui, draudikams draudiminių įvykių tyrimo tikslais bei teisėsaugos institucijoms 

jų atliekamų tyrimų tikslais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka. Visais kitais 

atvejais Duomenų subjektų asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik esant 

Duomenų subjekto sutikimui. 

 

IV SKYRIUS 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 

 

17. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Apotheka vaistinė privatumo politikos bei Reglamento 

nustatyta tvarka. Su privatumo politika susipažinti galima Apotheka vaistinė internetinėje 

svetainėje www.apotheka.lt.  

18. Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pateikdamas atitinkamą prašymą Apotheka 

vaistinei (Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo prašymų formos paskelbtos Apotheka vaistinė 

internetinėje svetainėje www.apotheka.lt). 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Duomenų subjektai yra informuojami iškabinant informacines 

lenteles ir (ar) lipdukus prieš patenkant į teritorijas ar patalpas, kuriose vykdomas vaizdo 

stebėjimas. Juose nurodant, kad yra vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų valdytojo ar 

tvarkytojo juridinio asmens pavadinimą ir kodą, kontaktinę informaciją (adresą arba telefono 

ryšio numerį), kitą papildomą informaciją (pvz., vaizdo stebėjimo tikslą). 

20. Šios Taisyklės reguliariai peržiūrimos ir atnaujinamos, o jų pakeitimai skelbiami internetinėje 

svetainėje: www.apotheka.lt.  

21. Šių Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos 

dienos, kai jie atsiranda interneto svetainėje www.apotheka.lt.  

22. Turėdami klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su Apotheka vaistinė renkamais, 

naudojamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis el. paštu 

info@apotheka.lt, paštu registruotu laišku Apotheka vaistinė buveinės adresu A. Juozapavičiaus 

g. 9, 09311 Vilnius, arba nemokamu telefonu Nr. +370 698 09 639 (informacija telefonu yra 

teikiama paskambinus darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.).  

http://www.apotheka.lt/
http://www.apotheka.lt/
http://www.apotheka.lt/
http://www.apotheka.lt/
mailto:info@apotheka.lt

