
Vaizdo duomenų tvarkymas 

SĮ „Kretingos komunalininkas“ vykdo atliekų konteinerių aikštelės, esančios prie SB „Draugystė“, 

adresu Tiekėjų g., Kretinga, vaizdo stebėseną. 

Tvarkomų duomenų sąrašas: 

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso). 

Duomenų tvarkymo tikslas: 

Užtikrinti Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo reikalavimų laikymąsi, įrengto ir pastatyto 

turto apsaugą.  

Duomenų valdytojas: 

SĮ „Kretingos komunalininkas“ (kodas Juridinių asmenų registre 163934977, Vytauto g. 118, LT-

97134 Kretinga, el. p.  info@kretkom.lt, tel. (8 445) 78608). 

Duomenų tvarkymo pagrindas: 

BDAR 6 str. 1 d. (f) p. – teisėtų Įmonės interesų užtikrinimas. 

Konkretūs teisėti Įmonės interesai, kurių įgyvendinimui vykdomas vaizdo stebėjimas: 

• įmonės turto (atliekų surinkimo konteinerių ir įrengtos konteinerių ir diferencijuoto atliekų 

surinkimo aikštelės) apsauga, 

• bendruomeninio intereso – tinkamo atliekų tvarkymo Kretingos mieste – užtikrinimas, 

• teisės aktuose nustatytos pareigos Įmonei - komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės 

stebėsenos ir kontrolės – tinkamas vykdymas. 

Vaizdo stebėjimo vietos: 

o Stebima konteinerių aikštelės teritorija ir patekimas į ją. Stebima tik tiek teritorijos, kiek 

reikalinga vaizdo stebėjimo tikslui pasiekti. 

Duomenų gavėjai: 

Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti Kretingos rajono savivaldybės Civilinės saugos ir 

viešosios tvarkos skyriui, teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks 

duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, 

pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis; 

Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena: 

- žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 

12–14 straipsniai); 

- susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 

straipsnis); 

- reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 

2016/679 16 straipsnis); 

- reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) 

(Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: 



a) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti 

ar kitaip tvarkomi; 

b) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; 

c) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos 

teisinės prievolės. 

- apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis); 

- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 

(8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt); 

Išsamios vaizdo stebėjimo taisyklės yra patvirtintos SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktoriaus 2018 

m. liepos 31 d. įsakymu Nr. (1.1.) V1-65. Su Taisyklėmis galite susipažinti čia. 

http://kretkom.lt/asmens-duomenu-apsauga/

