
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VAIZDO STEBĖJIMO SRITYJE PRINCIPAI 

 

Šiuose Asmens duomenų tvarkymo vaizdo stebėjimo srityje principuose (toliau – Principai) pateikta informacija 

leidžia suprasti, kokius asmens duomenų tvarkymo principus taiko Valdytojas "Elektrum Lietuva", UAB, 

įmonės kodas 301506046, buveinės adresas: Rinktinės g. 5, Vilnius, LT- 09234 (toliau – Elektrum), 

vykdydamas vaizdo stebėjimą. 

Sąvokos: 

Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, esantis Valdytojo objektuose ir prie jų esančiose teritorijose arba 

prie Valdytojo elektros transporto įkrovimo įrenginių, t.y. vaizdo stebėjimo perimetre.  

Asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri taikoma bet kuriam fiziniam asmeniui, kurio tapatybė yra 

nustatyta arba kurio tapatybė gali būti nustatyta (duomenų subjektas).  

Valdytojas arba Elektrum – "Elektrum Lietuva", UAB, įmonės kodas 301506046, buveinės adresas: Rinktinės 

g. 5, Vilnius, LT- 09234, kontaktinė informacija: Rinktinės g. 5, Vilnius, LT- 09234, telefonas: +37070077000 

el. paštas: info@elektrum.lt. 

Duomenų apsaugos pareigūnas – Valdytojo paskirtas pareigūnas asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos 

klausimais, kontaktinė informacija: Rinktinės g. 5, Vilnius, LT- 09234, el. paštas: gdpr@elektrum.lt. 

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (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).  

 

1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas, asmens duomenų kategorijos ir 

tvarkymo terminai 

Duomenų tvarkymo 

tikslai   

Teisinis tvarkymo 

pagrindas 

Asmens duomenų 

kategorijos 

Tvarkymo periodas 

Asmenų ir turto apsaugos 

tikslais Elektrum 

patalpose, Elektrum 

objektų teritorijose arba 

Elektrum objektuose 

Tvarkyti duomenis būtina 

siekiant teisėtų Valdytojo 

arba trečiosios šalies 

interesų, (Reglamento 6 

straipsnio 1 dalies f 

punktas): 

• užkirsti kelią ir 

atskleisti saugumo rizikas, 

vykdant vaizdo stebėjimą 

objektuose ir gretimose 

teritorijose 

• asmens atvaizdas 

(išvaizda, elgesys, atlikti 

veiksmai) 

• transporto priemonės 

atvaizdas, modelis, 

valstybinis registracijos 

numeris 

• asmens ir transporto 

priemonės vaizdo įrašymo 

laikas, data ir vieta 

įrašai saugomi ne ilgiau 

kaip: 

• 21 dieną "Giedros" 

(Biliūnų) saulės parkas, 

Biliūnų k., Baisogalos 

sen., Radviliškio r. sav. 

• 18 dienų "Vasaros" 

(Dreižių) saulės parkas, 

Dreižiai, Agluonėnų sen., 

Klaipėdos raj. sav. 

• 40 dienų 

elektromobilių įkrovimo 

stotelių teritorijoje 

 

Teisėtų Valdytojo 

interesų apsaugos tikslais 

Tvarkyti duomenis būtina 

siekiant teisėtų Valdytojo 

• asmens atvaizdas Jeigu vaizdo stebėjimo 

įraše užfiksuojami 

mailto:info@elektrum.lt
mailto:gdpr@elektrum.lt


arba trečiosios šalies 

interesų (Reglamento 6 

straipsnio 1 dalies f 

punktas): 

• atskleisti, tirti ir gauti 

įrodymus (pavyzdžiui, 

saugoti asmens duomenis 

tam tikrą laikotarpį ginčo 

sprendimui galimo ginčo 

atveju) 

(išvaizda, elgesys, atlikti 

veiksmai) 

• transporto priemonės 

atvaizdas, modelis, 

valstybinis registracijos 

numeris 

• asmens ir transporto 

priemonės vaizdo įrašymo 

laikas, data ir vieta 

• asmens atvaizdas su 

balso įrašu pokalbio metu 

neteisėti veiksmai ar 

veiksmai, galintys padėti 

Valdytojui ar tretiesiems 

asmenims apginti savo 

teisėtus interesus, 

atitinkamas vaizdo įrašas 

gali būti saugomas iki 

teisėto intereso 

užtikrinimo momento 

(pvz., iki teismo 

sprendimo įsiteisėjimo). 

Užtikrinti elektrinio 

transporto įkrovimo 

paslaugos teikimą ir 

kokybės kontrolę, 

įskaitant pagalbą klientui 

gauti kokybišką paslaugą 

įkrovimo proceso metu ir 

(arba) kontroliuoti kliento 

planuojamo įkrovimo 

laiko viršijimą ir 

paslaugos teikimą. 

Tvarkymas būtinas: 

• sutartiniams 

santykiams vykdyti 

(Elektrinio transporto 

įkrovimo paslaugos 

naudojimosi sąlygos ir 

taisyklės, Reglamento 6 

straipsnio 1 dalies b 

punktas) 

• siekiant teisėtų 

Valdytojo arba trečiosios 

šalies interesų 

(Reglamento 6 straipsnio 

1 dalies f punktas) – 

užtikrinti ir pagerinti 

elektrinio transporto 

įkrovimo paslaugos 

kokybę ir (arba) 

kontroliuoti duomenų 

subjekto (kliento) 

suplanuoto elektrinio 

transporto apmokestinimo 

ir paslaugos suteikimo 

laiko viršijimą 

• asmens atvaizdas 

(išvaizda, elgesys, atlikti 

veiksmai) 

• transporto priemonės 

atvaizdas, modelis, 

valstybinis registracijos 

numeris 

• asmens ir transporto 

priemonės vaizdo įrašymo 

laikas, data ir vieta 

Vaizdo įrašai saugomi ne 

ilgiau kaip 40 dienų 

 

2. Asmens duomenų gavėjai 

Jeigu yra teisinis pagrindas ir laikomasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, Elektrum gali perduoti Jūsų 

Asmens duomenis šiems Asmens duomenų gavėjams: 

2.1. Elektrum darbuotojams ir įgaliotiems asmenims, kuriems Elektrum suteikia prieigą arba įpareigoja 

tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kad būtų užtikrintas aukščiau nurodytų Asmens duomenų tvarkymo 

tikslų įgyvendinimas; 

2.2. asmenims, susijusiems su paslaugų teikimu ir verslo plėtra Elektrum, siekiant užtikrinti aukščiau 

nurodytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimą, įskaitant, bet neapsiribojant: 



• Informacinių sistemų paslaugų teikėjais; 

• Apsaugos ir apsaugos paslaugų teikėjais; 

• Teisinių paslaugų teikėjais. 

2.3. teisėsaugos institucijoms, teismams, valstybės tiesioginio administravimo institucijoms, valstybės 

pareigūnams ir atskirų specializuotų profesijų atstovams pagal rašytinį prašymą ir įstatymų bei kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

2.4. tam tikrais atvejais – Latvenergo grupės įmonėms, jei atitinkamas vaizdo įrašas susijęs su Latvenergo 

grupės įmonės turtu ar žmogiškaisiais ištekliais. 

 

3. Jūsų teisės Asmens duomenų tvarkymo ribose 

Jūs turite teisę: 

3.1. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir gauti informaciją iš Elektrum apie Jūsų Asmens duomenų 

tvarkymą, pateikę raštišką prašymą, jeigu šiuose Principuose pateikta informacija neatrodo pakankamai 

išsami; 

3.2. Reglamente nurodytais atvejais pateikdami rašytinį prašymą, reikalauti ištaisyti, ištrinti asmens 

duomenis, pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, tvarkymo apribojimą arba prieštarauti savo 

Asmens duomenų tvarkymui; 

3.3. pateikti skundą Elektrum taip pat Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad 

Elektrum pažeidė Jūsų teises arba nepakankamai apsaugojo Jūsų Asmens duomenis. Tačiau prieš 

kreipdamiesi į Valstybinei duomenų apsaugos inspekciją, susisiekite su Elektrum.  

 

4. Prašymų įgyvendinti savo teises pateikimo tvarka 

Siekdami pasinaudoti visomis aukščiau paminėtomis teisėmis, galite naudotis šiuose Principuose nurodyta 

Elektrum kontaktine informacija, prašyme nurodydami šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, 

pašto adresas (jei norite gauti atsakymą registruotu laišku) arba telefono numerį (jeigu norite gauti atsakymą el. 

paštu, iš kurio siunčiate savo prašymą, gauti atsakymo dokumento atidarymo slaptažodį), taip pat nurodydami 

papildomą Jus identifikuojančią informaciją (pvz., datą, laiką, vaizdo stebėjimo įrašo vietą ir jūsų išvaizdą 

apibūdinančią informaciją). Pateikite savo užklausas vienu iš toliau nurodytų būdų: 

• išsiųskite Jūsų pasirinktos formos prašymą elektroniniu būdu el. paštu gdpr@elektrum.lt, 

pasirašant saugiu elektroniniu parašu; 

• išsiųskite Jūsų pasirinktos formos prašymą paštu adresu: "Elektrum Lietuva", UAB, Rinktinės g. 

5, Vilnius, LT- 09234. 

5. Kitos nuostatos 

Elektrum turi teisę papildyti Principus, paskelbdama atnaujintą jų versiją Elektrum interneto svetainėje. 

Šie Principai peržiūrėti ir paskelbti 2022 m. gruodžio 3 d. 
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