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PATVIRTINTA
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 3K-11
VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ
TVARKYMO MIGRACIJOS DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo bei vaizdo duomenų tvarkymo Migracijos
departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos
departamentas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Migracijos departamente vykdomo vaizdo
stebėjimo tikslą ir apimtį, vaizdo duomenų saugojimo terminą, priėjimo prie tvarkomų vaizdo
duomenų sąlygas bei tvarką, vaizdo duomenų naudojimo, tvarkymo ir naikinimo sąlygas bei tvarką.
2.
Vaizdo duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Migracijos departamentas.
II SKYRIUS
VAIZDO STEBĖJIMAS
3.
Migracijos departamente vaizdo stebėjimas vykdomas ir vaizdo duomenys
išsaugomi siekiant užtikrinti viešąją tvarką, apsaugoti Migracijos departamento valstybės
tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir kitų asmenų, kurie lankosi Migracijos
departamente, gyvybę, sveikatą, teises ir laisves bei jų ir Migracijos departamento turtą.
4.
Migracijos departamento vidaus patalpų vaizdo stebėjimas fiksuojamas tik esant
judėjimui, išskyrus 2 vaizdo stebėjimo kameras, sumontuotas dviejuose Migracijos departamento
priimamojo kabinetuose, kuriomis vaizdas stebimas nenutrūkstamai – 24 valandas per parą, 7
dienas per savaitę.
5.
Migracijos departamento lauko teritorijos vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas –
vaizdas stebimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
6.
Vaizdo duomenys fiksuojami:
6.1. pastato, esančio L. Sapiegos g. 1, Vilnius, vidaus patalpose įrengtomis 15 vaizdo
kamerų:
6.1.1. 3 kameromis, fiksuojančiomis erdvę rūsyje;
6.1.2. 5 kameromis, fiksuojančiomis vaizdą pirmo aukšto koridoriuose;
6.1.3. 2 kameromis, fiksuojančiomis vaizdą, o esant reikalui, fiksuojančiomis ir garsą,
pirmo aukšto dviejuose Migracijos departamento priimamojo kabinetuose;
6.1.4. 3 kameromis, fiksuojančiomis vaizdą antro aukšto koridoriuose;
6.1.5. 2 kameromis, fiksuojančiomis vaizdą trečio aukšto koridoriuose;
6.2. pastato, esančio L. Sapiegos g. 1, Vilnius, lauko teritorijoje įrengtomis 12 vaizdo
kamerų.
7.
Apie vykdomą vaizdo stebėjimą, prieš patenkant į pastato pirmą aukštą,
informacinėje lentelėje nurodoma, kad vaizdo duomenų valdytojas yra Migracijos departamentas, ir
pateikiama kontaktinė informacija.
8.
Vaizdo stebėjimo kameros įrengtos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo
stebėjimo tikslą:
8.1. vaizdas būtų stebimas ne didesnėje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai yra būtina;
8.2. būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.
9.
Vaizdo duomenys, užfiksuoti vaizdo stebėjimo kamerų, įrašomi į vieną iš 3 vaizdo
įrašymo įrenginių kietųjų diskų ir saugomi:
9.1. vaizdo stebėjimo kamerų, fiksuojančių vaizdą tik esant judėjimui, – 1 mėnesį;
9.2. vaizdo stebėjimo kamerų, fiksuojančių vaizdą nenutrūkstamai, – 10 dienų.
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10. Pasibaigus Taisyklių 9 punkte nurodytam vaizdo duomenų saugojimo terminui
vaizdo duomenys ištrinami. Į atlaisvintą vaizdo įrašymo įrenginių kietųjų diskų vietą įrašomas
naujas vaizdo srautas.
11. Vaizdo įrašymo įrenginys leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką.
12. Vaizdo įrašymo įrenginiai saugomi užrakintose patalpose, taip apribojant neįgaliotų
asmenų patekimą į jas. Šių duomenų saugumo lygis yra pirmas pagal Bendruosius reikalavimus
organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintus Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl
Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms
patvirtinimo“.
III SKYRIUS
REIKALAVIMAI MIGRACIJOS DEPARTAMENTO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR
DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS
13. Visus vaizdo duomenis turi teisę tvarkyti tik Migracijos departamento direktoriaus
paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atsakingas už vaizdo
duomenų tvarkymą.
14. Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo
sutartį, atsakingas už vaizdo duomenų tvarkymą, privalo:
14.1. laikytis pagrindinių vaizdo duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir
saugumo reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme,
Taisyklėse ir kituose teisės aktuose;
14.2. užtikrinti, kad į vaizdo stebėjimo kameromis fiksuojamą erdvę nepatektų
gyvenamosios patalpos, įėjimai į jas, joms priklausančios teritorijos, patalpos, kuriose asmenys
pagrįstai tikisi teisės į privatumą apsaugos;
14.3. imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam vaizdo
duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui,
saugoti vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose esančius duomenis;
14.4. užtikrinti, kad vaizdo įrašas būtų neprieinamas kitiems asmenims bei neplatinamas.
15. Migracijos departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis, privalo į patalpas, kuriose yra vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai, neįleisti pašalinių
asmenų ir, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos darbo sutrikimų, nedelsdami informuoti Migracijos
departamento valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, atsakingą už vaizdo
duomenų tvarkymą.
16. Migracijos departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis, pasirašytinai supažindinami su Taisyklėmis ir taip įsipareigoja laikytis jų bei kitų vaizdo
duomenų tvarkymo reikalavimus nustatančių teisės aktų.
IV SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
17. Duomenų subjektas turi teisę gauti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatyme nurodytus duomenis apie vaizdo duomenų, susijusių su juo, tvarkymą, taip pat ir
prašymo pateikti tvarkomus vaizdo duomenis apie jį gavimo Migracijos departamente metu vaizdo
duomenų įrašymo įrenginyje saugomo vaizdo įrašo, kuriame jis užfiksuotas, kopiją:
17.1. tuo atveju, jei prašymas susipažinti su vaizdo duomenimis Migracijos departamentui
pateikimas tiesiogiai, prie prašymo pridedamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir
laikmena vaizdo duomenims įrašyti;
17.2. tuo atveju, jei prašymas susipažinti su vaizdo duomenimis Migracijos departamentui
pateikiamas registruotu arba elektroniniu paštu, kartu pateikiama notaro patvirtinta asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento kopija ir laikmena vaizdo duomenims įrašyti.
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18. Duomenų subjekto prašyme pateikti Migracijos departamento tvarkomus vaizdo
duomenis apie jį turi būti nurodyti prašomų pateikti vaizdo duomenų apimtis. Jei duomenų
subjektas prašo pateikti vaizdo duomenis, esančius vaizdo įraše, kuriame užfiksuotas ne tik jis, bet
ir kiti asmenys, prašyme taip pat turi būti nurodytas vaizdo duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei
gavimo teisinis pagrindas.
19. Migracijos departamentas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl vaizdo duomenų,
susijusių su juo, tvarkymo, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų subjekto prašymo
gavimo dienos raštu atsako, ar su juo susiję vaizdo duomenys yra tvarkomi, ir registruotu paštu
išsiunčia vaizdo įrašo kopiją.
20. Migracijos departamentas atsisako pateikti tvarkomus vaizdo duomenis, kai:
20.1. prašoma pateikti Migracijos departamento tvarkomus vaizdo duomenis, esančius
vaizdo įraše, kuriame užfiksuoti kiti asmenys, kurių tapatybę būtų galima nustatyti pagal vaizdo
įraše užfiksuotus vaizdo duomenis (asmens veidas, ūgis ir pan.), ir tokių vaizdo duomenų
pateikimas pažeistų jų teises;
20.2. duomenų subjektas kartu su prašymu nepateikia laikmenos, į kurią būtų galima
įrašyti Migracijos departamente tvarkomų vaizdo duomenų;
20.3. nustatomos kitos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme
ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant šie duomenys nėra pateikiami.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Už Taisyklių pažeidimą Migracijos departamento valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taikoma teisės aktuose nustatyta atsakomybė.
22. Taisyklės skelbiamos Migracijos departamento interneto svetainėje.
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