
 

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ 
TVARKYMO ATLIEKANT VAIZDO STEBĖJIMĄ IR ĮEIGOS 

KONTROLĘ 

 

Kodėl Jums aktualus šis informacinis pranešimas? 

Privatumo pranešimo parengimo data: 2022-10-06 

Šis informacinis pranešimas taikomas asmenims, dėl darbo ar kitokio pobūdžio santykių dalyvaujantiems AB 
Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) su vaizdo stebėjimu ir įeigos kontrole susijusiuose procesuose: 

1. Jums, kaip Bendrovė svečiui, klientui, rangovui, darbuotojui ar kitam, trečiajam asmeniui (pvz., kontrolės ir 
priežiūros institucijos atstovui, ekskursijų dalyviui ir pan.)., lankantis/ esant Bendrovės teritorijoje ir patalpose 
arba prie turto objektų, įrenginių, kur vykdomas vaizdo stebėjimas (be garso įrašymo).  

2. Jums, kaip Bendrovės darbuotojui, pagal nustatytas darbo funkcijas (operatorius – dispečeris) esant 
specifinėje darbo vietoje, kur vykdomas vaizdo stebėjimas (be garso įrašymo), siekiant užtikrinti efektyvų ir 
operatyvų reagavimą į šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo sutrikimus. 

3. Jums, kaip Bendrovės svečiui, klientui, rangovui, darbuotojui ar kitam, trečiajam asmeniui (pvz., kontrolės ir 
priežiūros institucijos atstovui, ekskursijų dalyviui ir pan.), siekiant individualiai ir/ ar su transporto priemone 
patekti į Bendrovės teritoriją ar patalpas arba įvežti, išvežti materiales vertybes į teritoriją ar iš teritorijos, kur 
atliekama įeigos ir išeigos kontrolė. 

 

 

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas? 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai 
 Įmonės kodas: 124135580 
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius 
Tel. 19118 
El. p. info@chc.lt 
https://chc.lt/ 
 

Adresas korespondencijai: 
 
AB Vilniaus šilumos tinklai 
Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius 

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnas  
Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius 
Tel. 8 (5) 266 7026 
El. p. dap@chc.lt 
 
Plačiau apie Bendrovės vykdomą asmens duomenų 
tvarkymą čia: 
 
https://chc.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga/129   

 

Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

mailto:info@chc.lt
https://chc.lt/
mailto:dap@chc.lt
https://chc.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga/129


 

 

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais ir šia teisėta duomenų tvarkymo sąlyga (teisiniu pagrindu): 

 

1. Bendrovės svečių, klientų, rangovų, darbuotojų bei 
turto ir įrenginių apsauga, pažeidėjų 
identifikavimas, teisės pažeidimų prevencija ir jų 
aplinkybių išaiškinimas (vaizdo stebėjimas be garso 
įrašymo) 

 
 
Pastaba: vaizdo stebėjimas šiuo duomenų tvarkymo tikslu 
vykdomas šiuose Bendrovės gamybiniuose objektuose (teritorijose 
ir patalpose): elektrinė „E-2“ (Elektrinės g. 2, Vilnius), rajoninės 
katilinės „RK-2“ (Pramonės g. 95, Vilnius) „RK-7“ (Metalo g. 8, 
Vilnius), „RK-8“ (Ateities g. 12A, Vilnius). Vaizdo stebėjimas 
vykdomas visą parą. Vaizdo stebėjimas vykdomas tik ta apimtimi, 
kiek būtina nurodytam tikslui pasiekti. Į vaizdo stebėjimo perimetrą 
nepatenka gyvenamosios patalpos ir kitos privačios teritorijos, 
patalpos arba prieiga prie jų. Taip pat vaizdo stebėjimas nėra 
vykdomas tose vietose, kur asmuo tikisi absoliutaus privatumo 
(pvz., persirengimo kambariai, dušai, tualetai). Apie vykdomą 
vaizdo stebėjimą informuojama šiuo pranešimu ir informacinėse 
lentelėse, patenkant į vaizdo stebėjimo zoną. 
 
Vaizdo stebėjimą Bendrovės nuomojamose biuro tipo patalpose 
verslo centruose „Duetto“ (Spaudos g. 6-1, Vilnius; nuomotojas/ 
duomenų valdytojas UAB „YIT Lietuva“ ir UAB „Duetto BH“, tel. Nr. 
8-5-2388836, el. p. info@yit.lt) bei „Nova Technopolis“ (V. 
Gerulaičio g. 10, Vilnius; nuomotojas/ duomenų valdytojas UAB 
„Technopolis Ozas“, tel. Nr. 8-699-77107, el. p. 
vilnius@technopolis.lt) užtikrina ir vykdo nurodytas šių patalpų 
nuomotojas (savininkas). 
 
Vaizdo stebėjimą elektrinės „E-3“ teritorijoje, kurioje yra Bendrovei 
priklausančių technologinių įrenginių, užtikrina ir vykdo elektrinės 
valdytojas/ duomenų valdytojas AB „Ignitis gamyba“ (tel. Nr. +370 
618 37392 arba el. p. gamyba@ignitis.lt) 

Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi kitais duomenų 
tvarkymo tikslais, nebent tam būtų skaidri, sąžininga ir 
pagrįsta teisėto duomenų tvarkymo sąlyga (teisėtas 
pagrindas), pvz., gaunamas Jūsų, kaip duomenų subjekto, 
aiškus, nedviprasmiškas, informacija pagrįstas sutikimas 
arba įgyvendinami teisės aktuose nustatyti reikalavimai 
(prievolės), o pats tikslas aiškiai apibrėžtas ir teisėtas.  
 
Jūs, kaip duomenų subjektai, būsite savalaikiai 
informuojami apie bet kokį asmens duomenų tvarkymo 
sąlygų pasikeitimą, išskyrus atvejus, kuomet Jūs jau turite 
atnaujintą informaciją ir atsižvelgiant į tai, kiek jos turite. 
 
Šie duomenys (vaizdo įrašai, užfiksuoti Bendrovės vaizdo 
stebėjimo sistemoje) tvarkomi Bendrovės teisėto 
intereso efektyviai užtikrinti asmenų, esančių Bendrovės 
teritorijoje ir patalpose, apsaugą, taip pat apsaugoti turtą 
bei technologinius įrenginius, užkardyti galimus teisės 
pažeidimus, o esant įvykusiam pažeidimui, operatyviai bei 
objektyviai identifikuoti pažeidėją, išsiaiškinti visas su 
pažeidimu susijusias aplinkybes (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) 
pagrindu 

2. Darbo vietos vaizdo stebėjimas (be garso įrašo), 
siekiant užtikrinti efektyvų ir operatyvų reagavimą į 
šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo 
sutrikimus. 

 
Pastaba: vaizdo stebėjimas šiuo duomenų tvarkymo tikslu 
vykdomas šiuose Bendrovės gamybiniuose objektuose (teritorijose 
ir patalpose): elektrinė „E-2“ (Elektrinės g. 2, Vilnius), rajoninėse 
katilinėse „RK-2“ (Pramonės g. 95, Vilnius), o būtent, dispečerių ir 
operatorių darbo vietose. 
 
Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą. Vaizdo stebėjimas 
vykdomas tik ta apimtimi, kiek būtina nurodytam tikslui pasiekti. 
Apie vykdomą vaizdo stebėjimą informuojama šiuo pranešimu ir 
informacinėse lentelėse, patenkant į vaizdo stebėjimo zoną. 

Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi kitais duomenų 
tvarkymo tikslais, nebent tam būtų skaidri, sąžininga ir 
pagrįsta teisėto duomenų tvarkymo sąlyga (teisėtas 
pagrindas), pvz., gaunamas Jūsų, kaip duomenų subjekto, 
aiškus, nedviprasmiškas, informacija pagrįstas sutikimas 
arba įgyvendinami teisės aktuose nustatyti reikalavimai 
(prievolės), o pats tikslas aiškiai apibrėžtas ir teisėtas.  
 
Jūs, kaip duomenų subjektai, būsite savalaikiai 
informuojami apie bet kokį asmens duomenų tvarkymo 
sąlygų pasikeitimą, išskyrus atvejus, kuomet Jūs jau turite 
atnaujintą informaciją ir atsižvelgiant į tai, kiek jos turite. 
 
Šie duomenys (vaizdo įrašai, užfiksuoti Bendrovės vaizdo 
stebėjimo sistemoje) tvarkomi Bendrovės teisėto 
intereso užtikrinti efektyvų ir operatyvų Bendrovės 
atsakingų ir įgaliotų darbuotojų reagavimą į energijos 
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tiekimo sutrikimus (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) pagrindu. 

3. Asmenų, transporto priemonių, materialių vertybių 
įeigos ir išeigos į Bendrovės teritoriją ir patalpas 
kontrolė. 

 
Pastaba: įeigos ir išeigos kontrolė vykdoma Bendrovės 
gamybiniuose objektuose: elektrinė „E-2“ (Elektrinės g. 2, Vilnius), 
rajoninės katilinės „RK-2“ (Pramonės g. 95, Vilnius) „RK-7“ (Metalo 
g. 8, Vilnius), „RK-8“ (Ateities g. 12A, Vilnius). 
 
Įeigos ir išeigos kontrolę Bendrovės nuomojamose biuro tipo 
patalpose verslo centre „Duetto“ (Spaudos g. 6-1, Vilnius; 
nuomotojas/ pastato valdytojas UAB „YIT Lietuva“ ir UAB „Duetto 
BH“, tel. Nr. 8-5-2388836, el. p. info@yit.lt) bei „Nova Technopolis“ 
(V. Gerulaičio g. 10, Vilnius; nuomotojas/ pastato valdytojas UAB 
„Technopolis Ozas“, tel. Nr. 8-699-77107, el. p. 
vilnius@technopolis.lt) užtikrina šių patalpų valdytojai (savininkai), 
pagal Bendrovės perduotą informaciją (pvz., reikalingą asmenų 
leidimų – magnetinių kortelių aktyvavimui į priskirtas saugumo 
zonas). 
 
Įeigos ir išeigos kontrolę elektrinės „E-3“ teritorijoje vykdo šios 
elektrinės savininkas/ duomenų valdytojas AB „Ignitis gamyba“ 

(tel. Nr. +370 618 37392 arba el. p. gamyba@ignitis.lt). 

Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi kitais duomenų 
tvarkymo tikslais, nebent tam būtų skaidri, sąžininga ir 
pagrįsta teisėto duomenų tvarkymo sąlyga (teisėtas 
pagrindas), pvz., gaunamas Jūsų, kaip duomenų subjekto, 
aiškus, nedviprasmiškas, informacija pagrįstas sutikimas 
arba įgyvendinami teisės aktuose nustatyti reikalavimai 
(prievolės), o pats tikslas aiškiai apibrėžtas ir teisėtas.  
 
Jūs, kaip duomenų subjektai, būsite savalaikiai 
informuojami apie bet kokį asmens duomenų tvarkymo 
sąlygų pasikeitimą, išskyrus atvejus, kuomet Jūs jau turite 
atnaujintą informaciją ir atsižvelgiant į tai, kiek jos turite. 
 
Jūsų asmens duomenys tvarkomi Bendrovės teisėto 
intereso užtikrinti Bendrovės teritorijoje, patalpose 
esančių asmenų, turto saugumą, užkardyti galimus 
pažeidimus ar išaiškinti įvykusius saugos incidentus (BDAR 
6 str. 1 d. f) p.) pagrindu, taip pat Jūsų sutikimo pagrindu 
(BDAR 6 str. 1 d. a) p.), kuomet tvarkomi asmeninių 
transporto priemonių duomenys, bei sutarties pagrindu 
(BDAR 6 str. 1 d. b) p.), kuomet įeigai reikalingi duomenys 
perduodami nuomos paslaugos teikimo sutarties 
pagrindu biuro tipo patalpų nuomotojui (pastato 
valdytojui) leidimų administravimui vykdyti bei tuo pačiu 
įvykdant darbo sutartyje numatytus įsipareigojimus 
sudaryti darbuotojui pagal darbo sutartį galimybę vykdyti 
darbo pareigas sutartyje apibrėžtoje darbo funkcijų 
vykdymo vietoje (biure), sudarant darbo pareigų atlikimui 
reikalingas sąlygas. 

 
Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi? 

Informuojame, kad aukščiau nurodytais tikslais bei teisėtu pagrindu tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: 

 

Vaizdo duomenys  
 
Pastaba: duomenų tvarkymo tikslai Nr. 1 ir Nr. 2 

Vaizdo stebėjimo kamerų įrašai  
 
 

Identifikaciniai duomenys 
 
Pastaba: duomenų tvarkymo tikslas Nr. 3 

Vardas, pavardė, parašas, atvaizdas (nuotrauka) 

Kontaktiniai duomenys 
 
Pastaba: duomenų tvarkymo tikslas Nr. 3 

Telefono numeris, el. pašto adresas 

Profesiniai (dalykiniai) duomenys 
 
Pastaba: duomenų tvarkymo tikslas Nr. 3 

Darbdavio (organizacijos) pavadinimas, pareigos, statusas 
(pvz., svečias, darbuotojas), struktūrinio padalinio 
pavadinimas, darbuotojo identifikacinis numeris 
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Transporto priemonės duomenys 
 
Pastaba: duomenų tvarkymo tikslas Nr. 3 

Transporto priemonės tipas, markė, valstybinis numeris 

Leidimų duomenys 
 
 
 
 
 
Pastaba: duomenų tvarkymo tikslas Nr. 3 

Prašymų suteikti leidimą patekti į teritoriją/ patalpas 
rekvizitai (rengimo, suderinimo, registracijos, taikymo 
informacija), leidimų galiojimo laikotarpis (periodas), 
patvirtintas lankymosi Bendrovės teritorijoje/ patalpose 
laikas, tikslas, suteikimo pagrindas, saugumo zona 
(praėjimo teisės), leidimo – magnetinės kortelės 
informacija (identifikatoriaus numeris, unikalus kodas) 

Duomenys apie materiales vertybes 
 
Pastaba: duomenų tvarkymo tikslas Nr. 3 

Materialių vertybių pavadinimas ir kiekis 

Įeigos įvykių duomenys 
 
Pastaba: duomenų tvarkymo tikslas Nr. 3 

Asmenų ir transporto priemonių įeigos/ išeigos data, 
laikas, saugumo zona (praėjimo teisės), į kurią buvo 
patekta. 

 
   Kaip užtikrinamas Jūsų asmens duomenų saugumas? 

 

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines saugumo 
priemones būtų užtikrintas tinkamas ir pakankamas Jūsų 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). 

 
Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys? 

 

Jūsų asmens duomenys naudojami išimtinai nurodytu duomenų tvarkymo tikslu, išskyrus atvejus, kuomet 
Bendrovė gina, užtikrina savo teises ir teisėtus interesus, viešąjį interesą, vykdo teisinę prievolę bei perduoda 
vaizdo duomenis arba sudaro prieigos galimybę prie jų, vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
(ES) 2016/679 (toliau – BDAR) reikalavimais ir principais, priežiūros ir kontrolės institucijoms, teisėsaugos 
pareigūnams, advokatams (teisininkams), teismui, samdomai saugos tarnybai, nuomojamų patalpų savininkui 
(valdytojui), IT sistemų ir priežiūros paslaugas teikiančiam ūkio subjektui arba Jums, kaip duomenų subjektui, 
realizuojant duomenų subjekto teisę susipažinti su duomenimis, nedarant poveikio kitų asmenų teisėms ir 
laisvėms. 
 
Asmens duomenys nebus perduodami į trečiąją šalį ar tarptautinei organizacijai. 

 
Kiek laiko saugomi/ tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

 

Vaizdo duomenys 30 kalendorinių dienų nuo vaizdo įrašo suformavimo 

(duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis) 

Identifikaciniai, kontaktiniai, profesiniai (dalykiniai), 
transporto priemonių, leidimų, kvalifikaciniai, 
materialaus turto duomenys 

Oficialūs informacinėse sistemose registruojami ir 
administruojami dokumentai (tvarkomi automatizuotomis 
priemonėmis), kuriuose fiksuoti šių kategorijų duomenys, 
saugomi 5 metus. 

 

Fiziniai dokumentai (tvarkomi neautomatizuotomis 
priemonėmis), kuriuose yra materialių vertybių duomenys 



 

 

 

(materialių vertybių deklaracija), tvarkomi 1 metus nuo 

suformavimo 

Įeigos duomenys  Sisteminiai duomenys ir fiziniai įeigos dokumentai saugomi 
6 mėnesius po darbo ar sutartinių santykių (pvz., paslaugų 
teikimo sutarties) pabaigos arba suteikto leidimo galiojimo 

pabaigos 
 

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti? 

 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: 
 

• Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą 

• Teisę susipažinti su duomenimis 

• Teisę reikalauti ištaisyti duomenis 

• Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti 

pamirštam“) 

• Teisę apriboti duomenų tvarkymą 

• Teisę perkelti asmens duomenis 

• Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymų 

(išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, 

kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų 

priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų 

subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant 

pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus) 

• Teisę neduoti sutikimo ar bet kada jį atšaukti 

 Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimas: 

 
Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės įgyvendinamos 

Bendrovės duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklių 
nustatyta tvarka, pateikiant Bendrovei prašymą.  
 
Prašymą galite pateikti fiziškai jį pristatydami į Bendrovę, 

paštu ar per kurjerių tarnybą arba elektroninių ryšių 
priemonėmis.  
 

Jūsų, kaip duomenų subjekto, prašymas įgyvendinti 
duomenų subjekto teises įgyvendinamas ir atsakymas 

pateikiamas nepagrįstai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 
vieną mėnesį.  
Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem 

mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir 

skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo 
informuoja Jus, kaip duomenų subjektą, apie tokį 
pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. 

 
Detaliau galite susipažinti čia: 

https://chc.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga/129  
 
Kaip galite ginti savo, kaip duomenų subjekto, teises ir teisėtus interesus? 
 

Nesutikdami su  sprendimu, priimtu dėl Jūsų, kaip duomenų subjekto, pateikto prašymo arba aplinkybių, susijusių su 
Jūsų asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai  
(VDAI), paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt). 
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