
SVARBI INFORMACIJA, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME
INFORMACIJĄ, APIE ASMENIS, PAKLIŪNANČIUS Į SAUGOS KAMERŲ VAIZDO

STEBĖJIMO LAUKĄ

Viešoji  įstaiga  Kėdainių  ligoninė  laikosi  Europos  Sąjungos  Bendrojo  duomenų  apsaugos
reglamento  bei  kitų  įstatymų,  saugančių  Jūsų  informaciją.  Norėdami  sužinoti  daugiau,  atidžiai
perskaitykite šį pranešimą. Jame bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame,
naudojame, saugome informaciją apie Jus. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „ mes “
forma šiame pranešime reiškia įstaigą – Kėdainių ligoninę.

1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?  

Mes esame: Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninės
Mūsų įstaigos kodas: 191045561
Mūsų adresas: Budrio g. 5, Kėdainiai

      2. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes turime teisėtą interesą rūpintis mūsų darbuotojų, patalpų ir turto saugumu bei siekdami to
kai kuriuose mūsų teritorijose ir patalpose esame įrengę saugos vaizdo kameras:

 Vaizdo  kamera  1  -  kampinis  įėjimas  į  ligoninę   -  stebi  įėjimą į  ligoninės  patalpas  prie
laboratorijos, siekiant turto apsaugos;

 Vaizdo kamera 2 Priėmimas – stebi įėjimą į priėmimo skyrių, siekiant turto apsaugos;

 Vaizdo  kamera  3 Priėmimas  –  stebi  priėmimo  skyriaus  koridoriaus  perimetrą,  siekiant
apsaugoti darbuotojus bei turtą;

 Vaizdo  kamera  4 Priėmimas  -  stebi  priėmimo  skyriaus  koridoriaus  perimetrą,  siekiant
apsaugoti darbuotojus bei turtą;

 Vaizdo kamera 5 ir 6 Rūbinė – stebi rūbinės patalpos perimetrą, siekiant apsaugoti Ligoninės
lankytojų turtą;

 Vaizdo kamera  7 ir  8 Konsultacijų poliklinika – stebi poliklinikos koridoriaus perimetrą,
siekiant turto apsaugos;

 Vaizdo kamera  9 ir 10 Konsultacijų poliklinika – stebi poliklinikos koridoriaus perimetrą,
siekiant turto apsaugos;

 Vaizdo  kamera  11 Konsultacijų  poliklinika  -  stebi  poliklinikos  koridoriaus  perimetrą,
siekiant turto apsaugos;

 Vaizdo kamera  12 Konsultacijų poliklinikos foje – stebi foje perimetrą, apimantį rūbinės
spintelių plotą, siekiant apsaugoti ligoninės ir jos lankytojų turtą;



 Vaizdo kamera 13 Patologijos skyrius – stebi lauko teritoriją ir įėjimą, siekiant mirusiųjų
kūnų ir turto apsaugos;

 Vaizdo kamera 14 Patologijos skyrius– stebi mirusiųjų laikymo patalpą, siekiant mirusiųjų
kūnų, jų asmens duomenų ir turto apsaugos;

 Vaizdo kamera 15 ir 16 Terapijos korpusas – stebi foje perimetrą  įėjus į pastatą, apimantį
rūbinės spintelių plotą, siekiant apsaugoti ligoninės ir jos lankytojų turtą;

 Vaizdo  kamera  17 ir  18 suaugusių  registratūros  koridorius –  stebi  perimetrą,  apimantį
registratūros koridoriaus plotą, siekiant apsaugoti ligoninės ir lankytojų turtą;

 Vaizdo kamera 19 ir 20, ir 21 Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius (2 aukštas) - stebi
koridoriaus perimetrą, siekiant turto apsaugos;

 Vaizdo kamera 22 Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius (1 aukštas) - stebi koridoriaus
perimetrą, siekiant turto apsaugos;

 Vaizdo  kamera  23 Fizinės  medicinos  ir  reabilitacijos  skyriaus  laiptinė  -  stebi  įėjimą  į
Ligoninės patalpas, siekiant turto apsaugos.

Mes nerenkame duomenų apie Jus tikslingai, tik tais atvejais, kai Jūs dėl bet kokių priežasčių 
mūsų patalpose ar teritorijoje pakliūnate į aukščiau nurodytus saugos kamerų matymo laukus.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

3. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Jūs neprivalote mums pateikti jokios informacijos, tačiau Jums užėjus į stebimas patalpas ar
teritoriją Jūsų vaizdo įrašas bus užfiksuotas automatiškai.

4. Kokią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes nerenkame jokios informacijos apie Jus iš kitų šaltinių.

5. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes  renkame  informaciją  apie  Jus  teisėtai,  nes  turime  teisėtą  interesą  rūpintis  mūsų
darbuotojų, patalpų ir turto saugumu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies d, e punktus.

6. Ar Jūs renkate jautrią informaciją apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

7. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs neesate profiliuojamas.



8.Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 Valstybės institucijoms ( policijai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir pan. ), kaip tai numatyta
teisės aktuose;

9. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų nėra perduodama.

10. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Nufilmuotą vaizdo medžiagą saugome 30 dienų.

11. Kokios mano teisės?

Jei  norite  imtis  žemiau  nurodytų  veiksmų,  prašome  kreiptis  į  mūsų  duomenų  apsaugos
pareigūną, kaip tai nurodyta 12 punkte.

Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys!

 Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

 Pateikti  prieštaravimą Jūsų vaizdo stebėjimui ir  nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu
naudojimui,  kai  toks duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste nepraporcingai
suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;

 Pateikti prašymą ištrinti saugos 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  saugos  kamerų  nufilmuotos  medžiagos  su  Jūsų
atvaizdu naudojimui, kol nagrinėjamas Jūsų prieštaravimas tokių duomenų tvarkymui;

 Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą Kėdainių ligoninėje.

 Pateikti skundą Valstybinei duomenų inspekcijai.

12. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame,
naudojame, saugome duomenis apie Jus,  mūsų duomenų apsaugos pareigūnas gali  Jums padėti.
Kreipkitės elektroniniu paštu: duomenuapsauga@kedligonine.lt
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