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ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO FILMAVIMUOJANT IR (AR) FOTOGRAFUOJANT BEI 

NUOTRAUKŲ IR (AR) FILMUOTOS MEDŽIAGOS VIEŠINIMO UAB TARANDĖS ŠEIMOS 

KLINIKA TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Asmens duomenų rinkimo filmuojant ir (ar) fotografuojant UAB Tarandės šeimos klinika (toliau 

– Klinika) patalpose ir teritorijoje bei fotonuotraukų ir (ar) vaizdo įrašų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja vaizdo medžiagos ir fotonuotraukų naudojimo bei viešinimo tvarką Klinikoje.   

2. Tvarkant asmens duomenis surinktus filmuojant ir (ar) fotografuojant, taip pat naudojant 

fotonuotraukas ir (ar) filmuotą medžiagą, vadovaujamasi reikalavimais, įtvirtintais 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (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) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas 2016/679), Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), kituose asmens duomenų 

tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei teisės aktuose. 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatyme vartojamas sąvokas.  

4. Vaizdo duomenų valdytojas – Klinika, įmonės kodas 3000141580, adresas: Pagrandos g.3,                     

Vilnius. 

 

II SKYRIUS 

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO FILMUOJANT AR FOTOGRAFUOJANT BEI NUOTRAUKŲ 

BEI VAIZDO ĮRAŠŲ NAUDOJIMO IR VIEŠINIMO TIKSLAS IR APIMTIS 

 

5. Filmuoti ir (arba) fotografuoti, spausdinti fotonuotraukas ir (arba) naudoti Klinikoje darytus įrašus 

draudžiama, išskyrus atvejus, kai tai atliekama viešų renginių ir švenčių Klinikoje metu ir tik Klinikos 

administracijai leidus bei siekiant: 

5.1. informuoti visuomenę apie Klinikos veiklą, vykstančius meno, sporto ar kitus kultūros renginius;  

5.2. sudaryti galimybę Klinikos pacientams, darbuotojams, lankytojams ir svečiams naudoti 

nuotraukas privatiems ir su jais susijusiems tikslams; 

5.3. suderinus su Klinikos administracija skelbti fotonuotraukas ir naudoti vaizdo įrašus Klinikoje 

vykstančiose parodose, kituose kultūros, meno ir (arba) edukaciniuose renginiuose, taip pat kitais 

suderintais, šiame Apraše nurodytais, neprieštaraujančiais Lietuvos Respublikos įstatymams, tikslais. 

  6. Klinikoje darytas fotonuotraukas ir (arba) vaizdo įrašus draudžiama naudoti komerciniais tikslais 

arba gauti už juos atlygį, taip  pat skelbti internete arba socialiniuose tinkluose. 

7. Draudžiama viešinti arba kitaip atskleisti Klinikos pacientų fotonuotraukas ir (arba) vaizdo įrašus, 

ypač veido atvaizdus.  

8. Klinikos darbuotojų, lankytojų ir svečių fotonuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai gali būti viešinami 

tik jiems sutikus. Pavyzdinė sutikimo forma pateikiama šio Aprašo priede. 

 

III SKYRIUS 

DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS 
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9. Klinikos administracija, ji ir duomenų valdytoja, turi šias teises:  

9.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius fotografavimą ir filmavimą;  

9.2. įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis surinktus fotografuojant ir (arba) kitaip 

įrašant vaizdo duomenis.  

10. Duomenų valdytojas turi šias pareigas: 

10.1. užtikrinti Reglamente 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiose asmens duomenų tvarkymą, nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų 

laikymąsi; 

10.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises Reglamente 2016/679, Asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatyme nustatyta tvarka; 

10.3. užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinant organizacines ir technines asmens duomenų 

saugumo priemones. 

10.4. reikalauti iš asmenų, kuriems suteikiama teisė filmuoti ir fotografuoti ar kitaip suteikta prieiga 

prie fotonuotraukų, vaizdo įrašymo įrangos ir (ar) vaizdo duomenų, kad būtų laikomasi Aprašo ir kitų 

asmens duomenų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 

10.5. užtikrinti, kad su šiuo Aprašu būtų supažindinti Klinikos pacientai, gauti šio Aprašo 8 punkte 

nurodytų asmenų sutikimai.  

11. Duomenų tvarkytojai privalo: 

11.1. apsaugoti fotonuotraukas ir vaizdo įrašus nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, 

atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;  

11.2. numatyti ir įgyvendinti priemones, mažinančias duomenų atskleidimo ir praradimo riziką ir 

užtikrinančias duomenų apsaugą nuo klastojimo;  

11.3. informuoti duomenų subjektus apie duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teises naudojant 

Klinikoje darytas fotonuotraukas ir (arba) vaizdo įrašus. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Klinikos darbuotojai privalo laikytis šiame Apraše nurodytų pagrindinių asmens duomenų 

tvarkymo bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatyme, Reglamente 2016/679 ir kituose Klinikos teisės aktuose. Darbuotojai, pažeidę šiame Apraše 

įtvirtintas taisykles, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir (ar) Reglamente 2016/679, atsako teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

_______________ 
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PRIEDAS 

SUTIKIMAS DĖL FILMAVIMO IR (AR) FOTOGRAFAVIMO BEI NUOTRAUKŲ IR (AR) 

FILMUOTOS MEDŽIAGOS VIEŠINIMO  
 

20.......-.....-..... 

 

 

 

AŠ,…….......................................................................,……………GIM. ................. 

SUTEIKIU TEISĘ UAB „TARANDĖS ŠEIMOS KLINIKA“ (TOLIAU – KLINIKA) 

ADMINISTRACIJAI IR JOS ĮGALIOTIEMS DUOMENŲ TVARKYTOJAMS PUBLIKUOTI 

KLINIKOJE DARYTAS FOTONUOTRAUKAS IR VAIZDO ĮRAŠUS SU MANO ATVAIZDU, 

KURIOSE AŠ ATVAIZDUOTA (-AS) VIENA (-AS), SU KITAIS DARBUOTOJAIS, KLINIKOS 

PACIENTAIS IR (AR) LANKYTOJAIS, PILNAI ARBA FRAGMENTIŠKAI. TAIP PAT SUTEIKIU 

TEISĘ NAUDOTI FOTONUOTRAUKAS SU MANO ATVAIZDU SPAUDOJE, PARODOSE ARBA 

KITAIS, NEKOMERCINIAIS IR NEPRIEŠTARAUJANČIAIS LR ĮSTATYMAMS TIKSLAIS. LEIDŽIU 

ATLIKTI NUOTRAUKŲ KOREKCIJĄ, RETUŠAVIMĄ IR KITUS VAIZDO PAKEITIMUS, 

PANAUDOTUS GALUTINIO NUOTRAUKOS VARIANTO PARUOŠIMO METU. 

TAIP PAT SUTINKU, KAD VAIZDO ĮRAŠAI, KURIUOSE ESU MATOMA VIENA (-AS), SU 

KITAIS DARBUOTOJAIS, UAB „TARANDĖS ŠEIMOS KLINIKA“ PACIENTAIS IR (AR) 

LANKYTOJAIS, PILNAI ARBA FRAGMENTIŠKAI BŪTŲ NAUDOJAMI KLINIKOJE VYKSTANČIŲ 

MENO, SPORTO AR EDUKACINIŲ RENGINIŲ METU. 

 

 

DATA: 

.........-......-...... 

 VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS: 

 

........................................................................ 

 

 


