BENDRA INFORMACIJA APIE VAIZDO STEBĖJIMĄ
Šiaulių miesto savivaldybės administracija kartu su Šiaulių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu,
siekdami užtikrinti viešąją tvarką, asmens, visuomenės ir turto saugumą, įgyvendinti nusižengimų, nusikaltimų
ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, fiksuoti galimus teisės pažeidimus, atskleisti ir tirti administracinius
nusižengimus ir nusikalstamas veikas bei kontroliuoti miesto infrastruktūros tvarkymo, valymo darbų atlikimą
ar paslaugų teikimą, vertinti jų kokybę, Šiaulių miesto viešose erdvėse (gatvių sankryžose, apžvalgos aikštelėse
ir kt.) vykdo vaizdo stebėjimą. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą konkrečiose Šiaulių miesto teritorijose Jus
informuojame informacinėmis lentelėmis dėl vykdomo vaizdo stebėjimo. Taip pat savo interneto svetainėse
skelbiame šį informacinį pranešimą, kuriame rasite detalesnę informaciją apie tai, kaip ir kodėl tvarkome Jūsų
asmens duomenis.
1) Kokias teritorijas stebime?
Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas vaizdo
stebėjimą vykdo šiose Šiaulių miesto teritorijose:
-

gatvių sankryžose;
aikštėse;
apžvalgos aikštelėse;
parkuose.

Detalus vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo Šiaulių mieste žemėlapis pateikiamas internete:
https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9810f86842d6462b91083045ab06f9f0
2) Duomenų valdytojai:
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62,
LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41) 509 490, el. p. info@siauliai.lt
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: 8 (41) 59 62 99, el. p. duomenuapsauga@siauliai.lt
Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, juridinio asmens kodas 190521648, Aušros al. 19,
LT-76299 Šiauliai, el. p. siauliuvpk.bud@policija.lt, tel. (8 41) 39 7343
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. p. dap@policija.lt
3) Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?
Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas tvarko
Šiaulių miesto viešose erdvėse įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotus Jūsų asmens duomenis:
Jūsų atvaizdą vaizdo įraše ir Jūsų automobilio valstybinį numerį. Apie visas vaizdo stebėjimo kameras
papildomai esate informuojamas informacinėmis lentelėmis apie vykdomą vaizdo stebėjimą kiekvienoje
stebimoje teritorijoje ir šiame informaciniame pranešime.
4) Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:
Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti
užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios
funkcijas.
Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 5 straipsnio
1 dalyje numatytus policijos uždavinius: užtikrinti asmens, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, vykdyti
nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas ir
administracinius nusižengimus, prižiūrėti eismą automobilių keliais ir teikti neatidėliotiną pagalbą asmenims;

taip pat vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32, 34 ir 36 punktuose
savivaldybėms pavestas funkcijas: dalyvauti, bendradarbiauti užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant
nusikaltimų prevencijos priemones, organizuoti saugų eismą ir užtikrinti švarą ir tvarką viešose vietose.
5) Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami:






užtikrinti viešąją tvarką;
užtikrinti asmens, visuomenės ir turto saugumą;
įgyvendinti nusižengimų, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;
fiksuoti galimus teisės pažeidimus, atskleisti ir tirti administracinius nusižengimus ir nusikalstamas

veikas;

 kontroliuoti miesto infrastruktūros tvarkymo, valymo darbų atlikimą ar paslaugų teikimą, vertinti jų
kokybę.
6) Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis galime perduoti:
 ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių,
baudžiamųjų bylų, kaip įrodymus ar kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis; trečiosioms šalims
teisės aktuose nustatytais atvejais, prašyme nurodytą duomenų teikimo pagrindą įvertinus paskirtiems
policijos tarnautojams.
Vykdydami vaizdo stebėjimą naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „Fima“ (kodas 121289694, Žirmūnų
g. 139, Vilnius) paslaugomis.
7) Ar perduodame Jūsų asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų?
Asmens duomenys už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei
Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodami.
8) Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?
Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 30 parų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai
yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant ištirti įvykusį incidentą ar apginti teisinius reikalavimus.
Pastaraisiais atvejais vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek jie reikalingi šiems duomenų tvarkymo
tikslams pasiekti, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
9) Kokią informaciją mums turite pateikti ir kodėl?
Jūs neturite mums pateikti jokios informacijos. Jūsų vaizdo duomenys užfiksuojami automatiškai lankantis
Šiaulių miesto viešose erdvėse, kuriose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
10) Ar priimame automatinius sprendimus? Ar Jus profiliuojame?
Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.
11) Kokias teises turite?
Siekdamas įgyvendinti žemiau nurodytas teises, Jūs turite teisę kreiptis į mus šio pranešimo 12 punkte
nurodytais kontaktais. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktuose numatytos sąlygos
ir išimtys.

 pateikti prašymą susipažinti su turimais duomenimis apie Jus;
 pateikti prieštaravimą Jūsų vaizdo stebėjimui ir nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu naudojimui, kai
toks duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei
teisėtus interesus;

 pateikti prašymą ištrinti vaizdo kameromis nufilmuotą vaizdo medžiagą su Jūsų atvaizdu, kai tokių
duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus
interesus;

 pateikti prašymą apriboti prieigą prie vaizdo kameromis nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu, kol
nagrinėjamas Jūsų prieštaravimas tokių duomenų tvarkymui;
 ginčyti Jūsų duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą;
 pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
12) Kur kreiptis, jeigu turite klausimų, norite įgyvendinti savo teises ar pareikšti nuomonę?
Jeigu turite klausimų, komentarų ar pageidaujate išsakyti savo nuomonę, taip pat jeigu norite įgyvendinti
savo teises, galite kreiptis į mus el. paštu duomenuapsauga@siauliai.lt arba dap@policija.lt.

