
                                                                        
 
Informacinio pranešimo dėl Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje bendrai vykdomo vaizdo

stebėjimo metu gautų asmens duomenų tvarkymo forma
 
Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija, siekdama  užtikrinti  viešąją  tvarką,  asmens,
visuomenės ir turto saugumą, įgyvendinti nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, pagal
kompetencija  fiksuoti  galimus  teisės  pažeidimus, kontroliuoti miesto  infrastruktūros  tvarkymo,
valymo  darbų  atlikimą,  ar  paslaugų  teikimą,  vertinti  jų  kokybę,  ir  UAB  „Šiaulių  gatvių
apšvietimas“,  siekdamas  užtikrinti  eismo  reguliavimą,  veiksmingą  įmonės  eksploatuojamų
šviesoforų valdymą ir vykdyti viešųjų teritorijų apšvietimo stebėjimą realiuoju laiku,
Šiaulių  miesto  viešose  erdvėse  (gatvių  sankryžose,  apžvalgos  aikštelėse  ir  kt.)  vykdo  vaizdo
stebėjimą.  Apie  vykdomą  vaizdo  stebėjimą  konkrečiose  Šiaulių  miesto  teritorijose  esate
informuojami informacine lentele dėl vykdomo vaizdo stebėjimo. Taip pat, interneto svetainėse
www.siauliai.lt ir  www.sga.lt  skelbiame  šį  informacinį  pranešimą,  kuriame  rasite  detalesnę
informaciją apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis.
 
1) Kokias teritorijas stebime?
Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija  kartu  su  UAB „Šiaulių  gatvių  apšvietimas“  vykdo
Šiaulių miesto:

-          gatvių sankryžų;

-          aikščių;

-          apžvalgos aikštelių;

-          parkų;

vaizdo stebėjimą.
 
2) Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų apsaugą?
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Mūsų kodas yra: 188771865
Mūsų adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Mūsų kontaktai: tel. (8 41)  509 490, faks. (8 41)   524 115, el. p. info@siauliai.lt
 
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. (8 41) 59 62 29, el. duomenuapsauga@siauliai.lt

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
Mūsų kodas yra: 144129510
Mūsų adresas: Stadiono g. 2, LT-76331 Šiauliai
Mūsų kontaktai: te. (8 41) 525 659, el. p.  info@sga.lt 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el.p. info@dejuris.lt

 
3) Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?
Šiaulių miesto savivaldybės administracija  ir  UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ tvarko Šiaulių
miesto viešose erdvėse įrengtomis  vaizdo stebėjimo kameromis  gautus Jūsų asmens duomenis:
Jūsų atvaizdą vaizdo įraše ir  Jūsų automobilio  valstybinį  numerį.  Apie visas vaizdo stebėjimo
kameras  papildomai  esate  informuojamas  informacine  lentele  apie  vykdomą  vaizdo  stebėjimą
kiekvienoje stebimoje teritorijoje ir šiame informaciniame pranešime.
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4) Kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis?
Šiaulių miesto savivaldybė tvarko Jūsų asmens duomenis siekdama:

·         užtikrinti viešąją tvarką,
·         užtikrinti asmens, visuomenės ir turto saugumą,
·         įgyvendinti nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją,
·         pagal kompetencija fiksuoti galimus teisės pažeidimus,
·         kontroliuoti miesto infrastruktūros tvarkymo, valymo darbų atlikimą, ar paslaugų teikimą,

vertinti jų kokybę.

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ tvarko Jūsų asmens duomenis siekdama:
· užtikrinti eismo reguliavimą, 
· užtikrint veiksmingą įmonės eksploatuojamų šviesoforų valdymą,
· vykdyti viešųjų teritorijų apšvietimo stebėjimą realiuoju laiku.

 
5) Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis galime perduoti:

·         valstybės  institucijoms  (Šiaulių  apskrities  vyriausiajam  policijos  komisariatui,
kitoms ikiteisminio  tyrimo  įstaigoms,  prokurorams,  teismui),  kaip  tai  numatyta  teisės
aktuose;
 

6) 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.
 
7) Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?
Šiaulių miesto savivaldybė vaizdo stebėjimo įrašus saugo 30 parų.
UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ vaizdo stebėjimo įrašų nesaugo. 
 
8) Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?
Jūs neprivalote mums pateikti  jokios informacijos, tačiau, Jums lankantis Šiaulių miesto viešose
erdvėse, kuriose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, Jūsų vaizdo įrašas užfiksuojamas automatiškai.
 
9) Ar priimame automatinius sprendimus? Ar Jus profiliuojame?
Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.
PROFILIAVIMAS - bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas,  kai asmens
duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus,
visų  pirma  siekiant  išanalizuoti  ar  numatyti  aspektus,  susijusius  su  to  fizinio  asmens  darbo
rezultatais,  ekonomine situacija,  sveikatos  būkle,  asmeniniais  pomėgiais,  interesais,  patikimumu,
elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu.
 

10) Kokios mano teisės?
Jūs turite teisę kreiptis į mus, siekdamas įgyvendinti žemiau nurodytas teises, kaip tai nurodyta šio
pranešimo 11 punkte. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų 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 kamerų 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  kamerų  nufilmuotos  medžiagos  su  Jūsų
atvaizdu naudojimui, kol nagrinėjamas Jūsų prieštaravimas tokių duomenų tvarkymui;

·         ginčyti  Jūsų  duomenų  rinkimą,  naudojimą  ir  saugojimą  Šiaulių  miesto  savivaldybės
administracijoje;

·         pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
11) Kur kreiptis jeigu turite klausimų ar norite įgyvendinti savo teises, pareikšti nuomonę?
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar norėtumėte išsakyti savo nuomonę, norite įgyvendinti savo
teises, galite kreiptis į mus el. paštu: 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija: duomenuapsauga@siauliai.lt.
UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“: info@dejuris.lt 
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