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2018 m. __________________ d. įsakymu
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VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS
FILMAVIMO, FOTOGRAFAVIMO, VAIZDO IR GARSO DUOMENŲ
TVARKYMO TAISYKLĖS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – KVJUD)
filmavimo, fotografavimo, vaizdo ir garso duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – taisyklės) tikslas
yra nustatyti KVJUD pastatuose, esančiuose adresais: J. Janonio 24, Klaipėda, Nemuno 8A,
Klaipėda, Nemuno 40, Klaipėda, (toliau – KVJUD pastatai) atliekamo filmavimo ir fotografavimo
tvarką, KVJUD pastatuose ir KVJUD pastatų teritorijose, Klaipėdos valstybiniame jūrų uosto
akvatorijoje ir teritorijoje, KVJUD valdomose transporto priemonėse su KVJUD įranga vykdomo
vaizdo stebėjimo, vaizdo ir garso duomenų tvarkymo tikslą ir apimtį, vaizdo ir garso duomenų
saugojimo terminą, priėjimo prie vaizdo ir garso duomenų sąlygas, šių duomenų naikinimo sąlygas
ir tvarką, taip pat tvarkantiems šiuos duomenis KVJUD darbuotojams keliamus reikalavimus.
2.
Taisyklės yra taikomos ir privalomos visiems KVJUD darbuotojams, asmenims,
besilankantiems taisyklių 1 p. nurodytuose objektuose.
3.
Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
duomenų subjektas – asmens duomenų subjektas, t. y. asmuo, kurio vaizdo ar balso garso
duomenys yra užfiksuoti;
garso duomenys – pokalbio eiga, užfiksuota garso duomenų saugojimo įrenginiu;
garso duomenų saugojimo įranga – skaitmeniniai įrenginiai, skirti garsui įrašyti, saugoti,
perklausyti ir kopijuoti;
vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, (toliau – vaizdo
duomenys) tvarkymas;
vaizdo stebėjimo sistema – vaizdo duomenų saugojimo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo
kameros;
vaizdo duomenų saugojimo įrenginiai – skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdui įrašyti,
saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti;
vaizdo duomenys – vaizdo kameromis užfiksuotas ir vaizdo saugojimo įrenginiuose
išsaugotas vaizdas.
Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 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 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose.
II.FILMAVIMO IR FOTOGRAFAVIMO TVARKA
4.
Žurnalistams filmuoti ar fotografuoti KVJUD pastatuose leidžiama tik turint
generalinio direktoriaus padėjėjo ryšiams su visuomene leidimą.
5.
Asmenys, norintys filmuoti ar fotografuoti KVJUD pastatuose, esančiuose adresu: J.
Janonio 24, Klaipėda, ir Nemuno 8A, Klaipėda, , taip pat asmenys, KVJUD užsakymu (sutartiniais
pagrindais) vykdantys veiklą, kurių pareiginėms funkcijoms vykdyti reikia filmuoti ar fotografuoti,
pateikia prašymą KVJUD, kuriame nurodo:
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5.1. filmavimo ar fotografavimo datą ir laiką;
5.2. filmuotojo ar fotografo, kitų asmenų, dalyvausiančių filmuojant ar fotografuojant,
vardus ir pavardes;
5.3. filmavimo ar fotografavimo tikslą, kur bus naudojama filmavimo ar fotografavimo
medžiaga;
5.4. numatomą filmavimo ar fotografavimo vietą.
6.
Asmenims, KVJUD užsakymu (sutartiniais pagrindais) vykdantiems veiklą, kuriai ar
dėl kurios reikia filmuoti ar fotografuoti KVJUD pastatuose, leidimą filmuoti ar fotografuoti
suteikia saugos įgaliotinis arba KVJUD vadovas ir paskiria lydintį ar kontroliuojantį atsakingą
asmenį. Leidimas įforminamas rezoliucija.
III.VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS
7.
Vaizdo ir garso duomenų tvarkymo KVJUD tikslai:
7.1.
saugoti nuo neteisėtos veiklos, užtikrinti viešąją tvarką, KVJUD darbuotojų ir kitų
asmenų, kurie lankosi KVJUD, bei jų ir KVJUD turto saugumą;
7.2.
užtikrinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – uostas) teritorijų naudojimo
tvarką ir laivų eismo saugumą uosto akvatorijoje, įvykus incidentui (avarijai) bei atliekant incidento
(avarijos) tyrimą – nustatyti incidento dalyvių veiksmus ir aplinkybes, reikšmingas pareikšti ar
apginti KVJUD teisėtus interesus;
7.3.
užtikrinti Viešosios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos teisės
suteikimo procedūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.
rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 643, vykdymą.
8.
Vaizdo duomenys fiksuojami šiose teritorijose ir pastatuose:
8.1.
pastato, esančio adresu: J. Janonio 24, Klaipėda, (toliau – Administracijos pastatas)
vidaus erdvė ties įėjimu, aikštelės prie liftų, koridoriai, priešgaisrinė laiptinė, įvažiavimas į
teritoriją, erdvė automobilių stovėjimo aikštelėje ir vidiniame kieme, visa išorinė teritorija aplink
Administracijos pastatą ne didesniu nei 30 metrų atstumu ir tiek, kiek tai nepažeidžia taisyklių 36.1
punkte nustatytų reikalavimų;
8.2.
pastato, esančio adresu: Nemuno 8A, Klaipėda, vidaus erdvė ties įėjimu, laiptinėje
ir koridoriuje, įvažiavimas į teritoriją, visa išorinė teritorija aplink pastatą ne didesniu nei 30 metrų
atstumu ir tiek, kiek tai nepažeidžia taisyklių 36.1 punkte nustatytų reikalavimų;
8.3.
pastato, esančio adresu: Nemuno 40, Klaipėda, (toliau – laivyno bazė) vidaus erdvė
ties įėjimu, koridoriuje ir sandėlyje, įvažiavimas į teritoriją, visa išorinė teritorija aplink pastatą ne
didesniu nei 30 metrų atstumu ir tiek, kiek tai nepažeidžia taisyklių 36.1 punkte nustatytų
reikalavimų;
8.4.
Kopgalio radiolokacinio bokšto, esančio adresu: Smiltynės 2C, Klaipėda, lauko
teritorija ne didesniu nei 30 metrų atstumu ir tiek, kiek tai nepažeidžia taisyklių 36.1 punkte
nustatytų reikalavimų;
8.5.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įplaukos į uostą kanalas ir krantinės.
9.
Visų pastatų ir teritorijų vaizdo stebėjimas vykdomas nuolat.
10.
Vaizdai fiksuojami šiuose KVJUD laivuose:
10.1.
locmanų kateriuose „Dangė“, „Smiltė“, „Mingė“, kai šios transporto priemonės
naudojamos. Fiksuojami laivo priekio erdvės ir prietaisų skydo vaizdai;
10.2.
naftos surinkimo ir narų laive „Naras“, kai ši transporto priemonė naudojama. Yra
fiksuojami laivo priekio, galo, mašinų skyriaus erdvių ir naro šalmo kameros vaizdai.
11.
Vaizdo ir garso duomenys tvarkomi Administracijos pastato posėdžių salėse,
kuriose vyksta 7.3 punkte nurodytos komisijos posėdžiai.
IV.GARSO DUOMENŲ TVARKYMAS
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12.
KVJUD tvarkomi Laivų eismo tarnybos ir Uosto priežiūros skyriaus darbuotojų
pokalbių, atliekamų KVJUD naudojamomis radijo ryšio stotelėmis (6, 8, 9, 10, 16 radijo ryšio
kanalai) ir abonentiniais laidinių telefonų, kurie prijungti Laivų eismo tarnyboje ir Uosto priežiūros
skyriuje, numeriais 382 256, 499 635, 499 641, 499 691, 499 704 garso duomenys.
13.
Pokalbių, atliekamų naudojantis taisyklių 12 punkte nurodyta KVJUD įranga,
fiksavimo tikslas yra užtikrinti, kad įvykus incidentui (avarijai) uosto teritorijose ar uosto
akvatorijoje bei atliekant incidento (avarijos) tyrimą būtų galima nustatyti, kokie ir kieno
nurodymai buvo duoti naudojantis radijo ryšio stotelėmis ar laidiniu telefono ryšiu, kaip buvo
suprantami ir vykdomi duoti nurodymai.
14.
Garso duomenys tvarkomi specialiai šiems tikslams skirta įranga. Garso duomenų
įranga, kuria tvarkomi taisyklių 13 punkte nurodyti garso duomenys, įrengta technologinėse
patalpose, į kurias įėjimas yra griežtai ribojamas fizinėmis ir elektroninėmis apsaugos priemonėmis.
15.
Pokalbiai, atliekami naudojantis taisyklių 12 punkte nurodyta KVJUD įranga,
fiksuojami nuolat.
16.
KVJUD tvarkomi KVJUD darbuotojų, bendrų KVJUD darbuotojų ir kitų įmonių,
įstaigų, organizacijų, visuomenės atstovų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų (toliau – renginiai)
garso duomenys. Sprendimą dėl renginio garso duomenų tvarkymo priima renginio pirmininkas ar
KVJUD administracijos vadovas, kurio iniciatyva renginys vyksta.
17.
Renginių garso duomenys tvarkomi tam, kad pagal juos būtų galima parengti
protokolą.
V.VAIZDO IR GARSO DUOMENŲ SAUGOJIMAS
18.
Vaizdo duomenų saugojimo įrenginiuose vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuoti vaizdai
8 punkte nurodytose vietose skaitmeniniu būdu saugomi šių įrenginių vidiniuose kietuosiuose
atminties diskuose arba lokalaus tinklo kietųjų atminties diskų masyve.
19.
Garso duomenų saugojimo įrenginiuose radijo ryšio stotelių ir laidinio telefono 12
punkte nurodytų radijo kanalų ir telefono numerių pokalbių garso duomenys skaitmeniniu būdu
saugomi šių įrenginių vidiniuose kietuosiuose atminties diskuose.
20.
Vaizdo ir garso duomenys 18 ir 19 punktuose nurodytuose vaizdo ir garso duomenų
saugojimo įrenginiuose saugomi 30 kalendorinių dienų. Po šio laikotarpio jie automatiškai yra
ištrinami iš vaizdo ir garso duomenų saugojimo įrangos serverių.
21.
Vaizdo ir garso duomenų saugojimo įrenginiai, nurodyti 18 ir 19 punktuose, yra
laikomi KVJUD saugomose patalpose, į kurias turi teisę patekti tik šių taisyklių 35.3 punkte
nurodyti ir techninę garso duomenų saugojimo įrenginių priežiūrą atliekantys asmenys.
22.
Šių taisyklių 35.3 punkte nurodyti asmenys privalo užtikrinti, kad saugomi vaizdo ir
garso duomenys 18 ir 19 punktuose nurodytuose vaizdo ir garso duomenų saugojimo įrenginiuose
būtų apsaugoti nuo kenksmingos programinės įrangos (kompiuterių virusų), duomenys nebūtų
suklastoti, sugadinti ar prarasti dėl techninių ar kitų priežasčių, nebūtų perduoti tretiesiems
asmenims ar laikomi tretiesiems asmenims prieinamoje vietoje.
23.
Tais atvejais, kai šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis į duomenų laikmenas
kopijuojami vaizdo ar garso duomenys iš 18 ir 19 punktuose nurodytų vaizdo ir garso duomenų
saugojimo įrenginių, šios laikmenos turi būti numeruojamos ir laikomos rakinamuose tūriuose.
Vaizdo ar garso duomenų laikmenos, kurios reikalingos kaip įrodymai, laikomos užklijuotuose
vokuose.
24.
Jeigu vaizdo ir garso duomenys iš 18 ir 19 punktuose nurodytų vaizdo ir garso
duomenų saugojimo įrenginių reikalingi tyrimui, jie gali būti ištrinti tik subjekto, kuris turėdamas
tam teisę paprašė juos saugoti, nurodymu ar pasibaigus nustatytam terminui.
25.
Jeigu vaizdo ar garso duomenys iš 18 ir 19 punktuose nurodytų vaizdo ir garso
duomenų saugojimo įrenginių turi būti išsaugoti ilgesnį, nei šių taisyklių 20 punkte nurodytą
laikotarpį, išsaugojimu suinteresuotas asmuo (pvz., asmuo, atliekantis tarnybinį tyrimą) pateikia
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saugos įgaliotiniui raštišką prašymą, kuriame turi būti nurodyta, kokius vaizdo ar garso duomenis
prašoma išsaugoti (nurodant datą ir laiką), kokiam laikotarpiui ir dėl kokių priežasčių. Saugos
įgaliotinis priima sprendimą išsaugoti (neišsaugoti) vaizdo ar garso duomenis (-ų) ilgesniam
laikotarpiui ir paveda šių taisyklių 35.1 punkte nurodytam asmeniui išsaugoti garso duomenis.
Vaizdo ar garso duomenys yra sunaikinami, kai tik išnyksta priežastys, dėl kurių jų sunaikinimas
buvo atidėtas.
26.
Išnešti vaizdo ir garso duomenis iš 18 ir 19 punktuose nurodytų vaizdo ir garso
duomenų saugojimo įrenginių patalpų, kuriose jie yra saugojami, be saugos įgaliotinio leidimo
draudžiama, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.
27.
Vaizdo ir garso duomenų laikmenos iš 18 ir 19 punktuose nurodytų vaizdo ir garso
duomenų saugojimo įrenginių naikinamos pagal KVJUD IS naudotojų saugaus darbo taisyklėse
aprašytą tvarką.
28.
Vaizdo ir garso duomenis posėdžiuose, pasitarimuose, susirinkimuose tvarko
sekretorius specialiai šiam tikslui skirtu įrenginiu, iš anksto informuodamas dalyvius apie garso
duomenų tvarkymą ir tikslą.
29.
Posėdžių, pasitarimų, susirinkimų garso duomenys saugomi iki posėdžių, pasitarimų,
susirinkimų protokolų įforminimo.
30.
Vaizdo ir garso duomenys, tvarkomi 7.3 punkte nurodytu tikslu, saugomi
elektroninėse duomenų atmintinėse konkursų bylų segtuvuose Ekonomikos ir strateginio planavimo
skyriuje.
31.
Vaizdo duomenys KVJUD transporto priemonėse saugomi: locmanų kateriuose
„Dangė“, „Smiltė“, „Mingė“ – 24 val., naftos surinkimo ir narų laive „Naras“ – 30 kalendorinių
dienų.
VI.NAUDOJIMAS IR INFORMACIJOS APSAUGA
32.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos ir teritorijos stebėjimą 7.2 punkte
nurodytu tikslu nuolat atlieka KVJUD Laivų eismo tarnyba, Uosto priežiūros skyrius.
33.
Siekiant 7.2 punkte nurodyto tikslo, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos ir
teritorijos vaizdo duomenų gavėjai yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos
rinktinė ir Lietuvos Respublikos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos.
34.
Siekiant 7.1 punkte nurodyto tikslo KVJUD pastatų ir teritorijų vaizdo duomenų
gavėjas yra Administracijos ir laivyno bazės pastatų apsaugos paslaugas teikianti saugos tarnyba.
35.
Vaizdo ir garso duomenų tvarkymą 18 ir 19 punktuose nurodytuose vaizdo ir garso
duomenų saugojimo įrenginiuose organizuoja ir kontroliuoja saugos įgaliotinis, kuris paskiria:
35.1. KVJUD darbuotoją, atsakingą už vaizdo ir garso duomenų administravimą,
saugojimą vaizdo ir garso duomenų saugyklose ir oficialų pateikimą suinteresuotiems asmenims;
35.2. KVJUD darbuotojus, atsakingus už suinteresuotų asmenų susipažinimo su vaizdo ir
garso duomenimis organizavimą;
35.3. KVJUD darbuotojus, atsakingus už techninių priemonių, kuriomis tvarkomi vaizdo ir
garso duomenys, techninę priežiūrą.
36.
Atsakingi KVJUD darbuotojai pagal šių taisyklių 35.3 punktą privalo:
36.1. užtikrinti, kad į vaizdo stebėjimo kameromis, išvardintomis 7.3 punkte, fiksuojamą
erdvę nepatektų gyvenamosios patalpos, įėjimai į jas, joms priklausančios privačios teritorijos,
patalpos, kuriose asmenys pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos;
36.2. imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam vaizdo ar garso
duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui,
saugoti vaizdo ar garso duomenų saugojimo įrenginiuose esančius duomenis;
36.3. užtikrinti, kad vaizdo ir garso duomenų tvarkymo įrenginiai būtų techniškai
tvarkingi, techniniai šių įrenginių sutrikimai būtų šalinami operatyviai, naudojant visus turimus
techninius resursus;
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36.4. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su
vaizdo ar garso duomenimis tam teisės neturintiems asmenims.
37.
Laikantis šiose taisyklėse nustatytos tvarkos ir sąlygų, 18 ir 19 punktuose
nurodytuose vaizdo ir garso duomenų saugojimo įrenginiuose susipažinti su vaizdo ir garso
duomenimis turi teisę:
37.1. saugos įgaliotinis;
37.2. saugos įgaliotinio paskirti atsakingi asmenys.
38.
Susipažinti su 8.1–8.4 punktuose išvardintų vietų vaizdo duomenimis pagal
kompetenciją 7.1 punkte nurodytu tikslu turi teisę:
38.1. pagal atitinkamas sutartis apsaugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos
darbuotojai;
38.2. Uosto režimo skyriaus darbuotojai.
39.
Susipažinti su 8.5 punkte išvardintų vietų vaizdo duomenimis pagal kompetenciją 7.2
punkte nurodytu tikslu turi teisę:
39.1. uosto kapitonas;
39.2. uosto kapitono pavaduotojas;
39.3. Laivų eismo tarnybos viršininkas;
39.4. Uosto priežiūros skyriaus viršininkas;
39.5. Uosto režimo skyriaus darbuotojai.
40.
Susipažinti su garso duomenimis 19 punkte išvardintuose įrenginiuose pagal
kompetenciją 7.2 punkte nurodytu tikslu turi teisę:
40.1. uosto kapitonas;
40.2. uosto kapitono pavaduotojas;
40.3. Laivų eismo tarnybos viršininkas;
40.4. Uosto priežiūros skyriaus viršininkas;
40.5. Uosto režimo skyriaus darbuotojai.
41.
Vaizdo duomenų tvarkymą, laikantis šių taisyklių reikalavimų, locmanų kateriuose
„Dangė“, „Smiltė“, „Mingė“, naftos surinkimo ir narų laive „Naras“ organizuoja ir kontroliuoja
Laivyno skyriaus viršininkas.
42.
Posėdžių, pasitarimų, susirinkimų vaizdo ir garso duomenų tvarkymą organizuoja ir
kontroliuoja posėdžių, pasitarimų, susirinkimų pirmininkai.
43.
Duomenų subjektai, kuriems gali būti suteikta teisė susipažinti su vaizdo ar garso
duomenimis:
43.1. asmens duomenų subjektas, kurio vaizdo ar balso duomenys yra tvarkomi;
43.2. KVJUD darbuotojas, kuris atlieka tarnybinį tyrimą dėl darbuotojo, kurio vaizdo ar
balso duomenys yra tvarkomi, ir vaizdo ar balso duomenys neatsiejamai susiję su tarnybinio tyrimo
objektu;
43.3. KVJUD savo veiklą vykdančio juridinio asmens vadovas, atliekant tarnybinį tyrimą
dėl jo darbuotojo, kurio vaizdo ar balso duomenys yra tvarkomi, veiksmų.
44.
Taisyklių 43 punkte nurodyti subjektai, norintys susipažinti su vaizdo ar balso
duomenimis, privalo KVJUD pateikti prašymą pagal KVJUD asmens duomenų tvarkymo taisyklių
V skyriuje „Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo būdai“ nurodytą tvarką. Duomenų
apsaugos pareigūnui priėmus sprendimą leisti susipažinti su vaizdo ar garso duomenimis, saugos
įgaliotinis paveda šių taisyklių 35.2 punkte nurodytam asmeniui organizuoti tik susijusių su
duomenų subjektu vaizdo ar garso duomenų susipažinimą. Pavedimas įforminamas rezoliucija.
45.
Duomenų subjektai, norintys gauti vaizdo ar garso duomenų kopiją, privalo KVJUD
pateikti prašymą pagal KVJUD asmens duomenų tvarkymo taisyklių V skyriuje „Duomenų
subjektų teisės ir jų įgyvendinimo būdai“ nurodytą tvarką. Duomenų apsaugos pareigūnui priėmus
sprendimą duoti vaizdo ar garso duomenų kopiją nurodytam asmeniui, saugos įgaliotinis paveda šių
taisyklių 35.1 punkte nurodytam asmeniui organizuoti tik duomenų subjekto asmens duomenis
turinčios vaizdo ar garso duomenų dalies kopijos padarymą.
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46.
Kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų subjektų teises
duomenų subjektai įgyvendina KVJUD asmens duomenų apsaugos taisyklėse nustatyta tvarka.
47.
Vaizdo ir garso duomenys viešai neskelbiami, neplatinami ir neperduodami
tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai numato teisės norminiai aktai.
48.
Atlikti vaizdo stebėjimo sistemos ir garso saugojimo įrenginių techninę priežiūrą bei
tikrinti saugomų duomenų kokybę turi teisę įrangos tiekėjai ar priežiūrą atliekantys ne KVJUD
darbuotojai, jei yra atitinkamas rašytinis susitarimas (sutartis), kuriame aptartos Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento sutarčiai su duomenų tvarkytoju keliamos sąlygos.
49.
Visos duomenų subjektams, išskyrus kriminalinės žvalgybos subjektus, perduodamos
vaizdo ar garso duomenų kopijos yra registruojamos Dokumentų registravimo ir užduočių valdymo
sistemoje AVILYS kartu su lydraščiu (raštu), patvirtinant užduoties atlikimą.
VII.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
50.
KVJUD darbuotojai privalo laikytis pagrindinių vaizdo ir garso duomenų, susijusių
su asmens duomenimis, tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų
Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose bei saugoti
asmens duomenų paslaptį.
51.
KVJUD darbuotojai, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos ar garso duomenų
saugojimo įrenginių darbo sutrikimus, privalo nedelsdami informuoti Uosto režimo skyrių arba
saugos įgaliotinį.
52. Locmanų katerių „Dangė“, „Smiltė“, „Mingė“, naftos surinkimo ir narų laivo „Naras“
kapitonai ar kapitono padėjėjai, atlikdami patikras ir pastebėję vaizdo duomenų įrašymo įrenginių
sutrikimus ar plombų pažeidimus, privalo apie tai įrašyti į laivo dienyną ir nedelsdami informuoti
Laivyno skyriaus viršininką.
53.
KVJUD darbuotojai apie vaizdo ir garso duomenų tvarkymą šiose taisyklėse
nurodytose patalpose, teritorijose, transporto priemonėse informuojami pasirašytinai supažindinant
su šiomis taisyklėmis.
54.
KVJUD darbuotojai ir asmenys, besilankantys taisyklių 1 p. nurodytuose objektuose,
informuojami apie vykdomą vaizdo stebėjimą prieš patenkant į pastatus ar teritorijas informaciniais
ženklais.
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