
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ VYKDANT VAIZDO 

STEBĖJIMĄ 

 

Vadovaudamiesi 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) 13/14 straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų 

tvarkymu: 

1. Duomenų valdytojas – Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos 

stotis (toliau – Kauno m. GMPS), Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas. el. pašto: 

kaunogmp@greitojipagalba.lt 

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto 

adresas duomenusauga@greitojipagalba.lt korespondencijos adresas Pramonės pr. 33, 51271 

Kaunas – duomenų apsaugos pareigūnui. 

3. Duomenų tvarkymo tikslai. 

3.1. Fizinių asmenų vaizdo duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti Kauno m. GMPS 

darbuotojų, kitų asmenų, kurie lankosi Kauno m. GMPS saugumą, įstaigos turto saugumą 

teritorijoje ir patalpose; 

3.2. Greitosios medicinos pagalbos automobiliuose įrengtais vaizdo registratoriais vykdomas 

vaizdo stebėjimas siekiant užfiksuoti Kauno m. GMPS priklausančių transporto priemonių 

eismo įvykių aplinkybes bei greitosios medicinos pagalbos pacientams kokybės teikimo 

paslaugų tikslu. 

4. Tvarkomi duomenys. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą teritorijoje ir patalpose ar 

specialiuose transporto priemonėse Jus informuojame įspėjamaisiais ženklais, t.y lipdukais su 

vaizdo kameros atvaizdu ir pateikiama ši informacija: 

4.1. apie vykdomą vaizdo stebėjimą; 

4.2. duomenų valdytojo juridinio asmens pavadinimas, kontaktinė informacija (adresas, el. 

pašto adresas ir (arba) telefono ryšio numeris); 

4.3. asmens duomenų tvarkymo tikslas; 

4.4. nuoroda į informacijos šaltinį, kur būtų galima gauti detalesnę informaciją apie vykdomą 

vaizdo  

4.5. Kiti duomenys, kurie išsamiai aprašyti ir nurodyti nuolat atnaujinamame Kauno m. GMPS 

privatumo politikoje www.greitojipagalba.lt. 

5. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis 

pagrindas: 

5.1. BDAR 6 str. f) punktas. 

5.2. Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2022 

m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V-112 „Dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 

http://www.greitojipagalba.lt/


(toliau – Taisyklės); bei patikslinimas 2022 m. birželio 7 d. Nr.V-116 dėl vaizdo 

registratoriuose saugomų duomenų. 

5.3. Kiti šią veiklą reglamentuojantys Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. 

6. Duomenų šaltinis. Tiesiogiai iš duomenų subjekto. 

7. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti: 

7.1.Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti 

bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę gauti duomenis, tame tarpe: 

7.2. Teisėsaugai; 

7.3. Lietuvos policijai; 

7.4. Duomenų serverių ir debesų kompiuterijos paslaugų teikėjams; 

7.5. kitiems fiziniams/juridiniams asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl 

konkretaus atvejo; 

7.6. Kauno GMPS direktoriaus įgaliotiems asmenims tvarkyti tokius vaizdo įrenginiais gautus 

duomenys. 

8. Duomenų subjektų teisės. 

Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų 

asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę 

nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. 

Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka. 

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai turi 

būti pateikti raštu (įskaitant ir elektroniniu formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti 

prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė 

nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios 

leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per 

pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų 

subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį 

kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovo tapatybę 

patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būdų nustatyti atstovo tapatybę. Dėl duomenų 

subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 

2 punkte nurodytais kontaktais. 

9. Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei toks 

sutikimas buvo duotas. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens 

duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

10. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus 

saugomi: 

10.1. vaizdo kamerose (patalpų ir teritorijos) ne ilgiau nei paskutinių 22 dienų vaizdo įrašai 

Pramonės pr. 33 video serveryje, taikant loop recording principą; 



10.2. Kelio užtvaro vaizdo kameromis užfiksuoti įrašai nesaugomi, bet saugoma duomenų bazė 

su darbuotojų automobilių valstybiniais numeriai; 

10.3. Domofonas – įėjimo į administracines patalpas asmens duomenys nesaugomi; 

10.4. Vaizdo registratoriais greitosios medicinos pagalbos brigados darbo metu mažiausiai 5-ų 

paskutinių budėjimų vaizdo įrašai be garso įrašo, o įrenginio profilaktikos metu vaizdo įrašai 

perkeliami į serverį esantį Pramonės pr. 33, Kaunas, kur jie saugomi ne ilgiau kaip 14 dienų 

nuo vaizdo įrašo sukūrimo dienos. 

10.5. Jeigu vaizdo kamerų įrašų ar vaizdo registratorių duomenys naudojami kaip įrodymai 

civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, 

vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir 

sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. 

11. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus 

naudojami automatizuotiems sprendimams priimti Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą. 

12. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti viešosios įstaigos Kauno 

miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės 

duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą). 

______________ 

 

 

 


