
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ VŠĮ ŠIAULIŲ 

REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS ATMINTINĖ 

  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši atmintinė skirta pateikti informaciją asmenims apie VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 

centras, juridinio asmens kodas 145787276, kurios registruota buveinė yra Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. 

(toliau – Įstaiga) administruojamuose objektuose vykdomą vaizdo stebėjimą. Įstaiga yra vaizdo 

stebėjimo priemonių pagalba tvarkomų duomenų valdytoja. 

2. Asmenims (toliau – duomenų subjektai) rekomenduojama susipažinti su viešai prieinamu 

(www.sratc.lt/asmens-duomenu-apsauga/) Įstaigos Vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašu, 

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašu.  

3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyvos 95/46/EB 6 straipsnio 1 dalies f) punktas – teisėti Įstaigos 

interesai apsaugoti Įstaigos turtą, kontroliuoti atliekų pristatymo, apdorojimo ir išvežimo procesą, 

užtikrinti asmenų saugumą optimaliai naudojant turimus išteklius. 

4. Įstaiga vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais: 

4.1. Asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu 

(teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); 

4.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau 

netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais 

viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas 

nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas); 

4.3. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių 

jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 

4.4. Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; imamasi visų pagrįstų priemonių 

užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų 

nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas); 

4.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina dėl tikslų, kuriais jie tvarkomi 

(saugojimo trukmės apribojimo principas); 

4.6. Asmens duomenys Įstaigoje tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar 

organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą 

nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, 

sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas); 

 

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS 

5. Vaizdo duomenys gaunami iš vaizdo stebėjimo kamerų vykdant vaizdo stebėjimą realiu laiku 

bei fiksuojant ir saugant vaizdo įrašus (be garso įrašymo) su juose užfiksuotais asmens vaizdo 

duomenimis, vaizdo įrašo datą ir laiką. Vaizdo stebėjimą Įstaiga vykdo šiuose objektuose: 

5.1. mechaninio-biologinio apdorojimo gamyklos, esančios adresu Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r., 

teritorijoje (toliau – MBA gamykla): zonoje prie biotunelių; zonoje prie rūšiavimo įrenginio; atliekų 

priėmimo zonoje; lauke prie įvažiavimo į MBA gamyklos priėmimo zoną;  

5.2. atliekų priėmimo aikštelėse (Gluosnių g. 2A, Bubių km., Šiaulių r.; Turgaus skg. 11, Gruzdžiai, 

Šiaulių r.; Respublikos g. 84, Naujoji Akmenė; Baisogala, Radviliškio r.; Raseinių g. 70A, Kelmė; 

Žironų kaimas, Radviliškio raj.; Žalioji g. 20, Kužiai, Šiaulių raj.; Baisiogala , Radviliškio raj.; Žvejų 

g. 17A, Šeduva, Radviliškio r.; Ramonų pl. 4, Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r.; Ventos g. 

192 , Kuršėnai; Drasučių kaimas, Kuršėnų raj.; Žvelgaičių kaimas, Rengių g. 41, Žagarė; Kuosiškių 

kaimas, Savanorių g., Pakruojo raj.; Šiaulių g. 44, Meškuičiai; Šiauliai, Pailių g. 19; Šiauliai, 

Basanavičiaus g. 168B; Bertužių kaimas, Kairiai; Miško g. 6B , Venta);  

5.3. nepavojingų atliekų sąvartyne (Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r.); 

5.4. nepavojingų atliekų sąvartyno administraciniame pastate, adresu Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. 

 

6. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: 

6.1. užtikrinti asmenų ir turto saugumą;  

6.2. kontroliuoti atliekų apdorojimo procesą siekiant užtikrinti atitiktį teisės aktuose nustatytiems 

reikalavimams;  

6.3. užtikrinti Įstaigai priklausančių atliekų priėmimo punktų bei Šiaulių regiono nepavojingų atliekų 

sąvartyno eksploatavimą, atitinkantį reikalavimus, nurodytus Taršos ir integruotos prevencijos 

kontrolės leidimuose, LR atliekų tvarkymo taisyklėse, Šiaulių regiono savivaldybių Atliekų tvarkymo 

taisyklėse, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose atliekų tvarkymą. 

 

7. Įstaiga vaizdo duomenis gali teikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui kaip 

įrodymus administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose ar kitais Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose nustatytais atvejais siekiant išaiškinti teisės pažeidimą ar žalos padarymo atvejį; Įstaigos 

veiklą kontroliuojančioms institucijoms bei kitiems duomenų gavėjams, kuriems teikti asmens 

duomenis Įstaigą įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai. Be to, Įstaiga vaizdo duomenis prireikus gali 

teikti pasitelktiems paslaugų teikėjams, teikiantiems vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros paslaugas. 

Minėti paslaugų teikėjai tvarkydami asmens duomenis veikia Įstaigos vardu ir pagal jos nurodymus. 

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI 

8. Vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuoti vaizdo įrašai saugomi 35 paras nuo jų užfiksavimo 

dienos, o vėliau sunaikinami juos ištrinant. Kai vaizdo duomenys bus reikalingi galimo pažeidimo 

tyrimo atlikimui, jie bus saugomi iki atitinkamo tyrimo rezultatų apskundimo termino pabaigos. 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 

9. Duomenų subjektas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Įstaigai ir patvirtinęs savo tapatybę, 

susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi; prašyti ištrinti 

savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“); prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. 

Duomenų subjektas taip pat turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, nurodydamas su jo 

konkrečiu atveju susijusias priežastis. 

 

10. Visais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo ir teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi 

teisę kreiptis į Įstaigą el. paštu info@sratc.lt, taip pat aukščiau nurodytais kontaktais.   

11. Duomenų subjektas, nepatenkintas Įstaigos atsakymu ar manantis, kad Įstaiga tvarko jo asmens 

duomenis nesilaikydama teisinių reikalavimų, gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai (www.vdai.lrv.lt). 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, duomenų subjektas turi teisę kreiptis 

į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną Įstaigos interneto svetainėje www.sratc.lt nurodytais jo 

kontaktais. 
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