
 

 

 

PRIVATUMO ATSISAKYMAS 

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ATLIEKANT VAIZDO STEBĖJIMĄ 

 

Įsigalioja 2021 m. Gegužės 19 d. 

 

KAS TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS ATLIEKANT VAIZDO STEBĖJIMĄ? 

 

Objektai, kuriuose vykdomas vaizdo 

stebėjimas 

Įmonė, kuri vykdo vaizdo stebėjimą 

AS “Citadele banka” Lietuvos filialas 

Vaizdo stebėjimo objektai – Upės g. 21-1, LT-

08128 Vilnius (vaizdo stebėjimas atliekamas 

teritorijoje, pastato patalpose, automobilių 

stovėjimo aikštelėje), filialuose ir klientų 

aptarnavimo centruose, bankomatuose visoje 

Lietuvoje pagal jų buvimo vietą, išsami 

informacija www.citadele.lt skiltyje „Kontaktai“ 

(vaizdo stebėjimas vykdomas pastato teritorijoje, 

patalpose)  

 

Duomenų valdytojas: 

AS “Citadele banka” Lietuvos filialas 

Adresas:  Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius 

Telefonas: (8 5) 221 9091 

E-mail: info@citadele.lt 

Duomenų apsaugos pareigūnas: dap@citadele.lt 

 

 

KAIP IR KODĖL TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS ATLIKDAMI VAIZDO STEBĖJIMĄ IR KOKIOS TO 

PRIEŽASTYS? 

Jūsų asmens duomenų 

tvarkymo atliekant vaizdo 

stebėjimą tikslas (-ai) 

Jūsų asmens duomenų 

tvarkymo vaizdo stebėjimo 

srityje pagrindai 

Asmens duomenys, kurie bus 

tvarkomi atliekant vaizdo 

stebėjimą 

• Nusikalstamų veiksmų, 

susijusių su fizinių asmenų 

saugumu ir apsauga, 

prevencija ar nustatymas. 

• Teisėtų interesų, susijusių su 

saugumu, asmenų turto 

apsauga, patekimu į patalpas, 

teritoriją ir infrastruktūrą, 

realizavimas bei susijusių 

nusikalstamų veikų prevencija 

ir nustatymas. 

• Jūsų vaizdo įrašas, laikas ir 

vieta, kai buvote vaizdo 

stebėjimo zonoje. 

• Teisėtų interesų gynimas 
 

• Teisėtų interesų, susijusių su 

įrodymų teikimu teismo 

procese, įgyvendinimas. 

• Jūsų vaizdo įrašas, laikas ir 

vieta, kai buvote vaizdo 

stebėjimo zonoje. 

• Kompetentingų valstybės 

institucijų prašymų 

vykdymas. 

• Teisės aktuose nustatytų 

įpareigojimų vykdymas. 

• Jūsų vaizdo įrašas, laikas ir 

vieta, kai buvote vaizdo 

stebėjimo zonoje, 

atspausdinta nuotrauka. 

• Jūsų, kaip duomenų 

subjekto, prašymų 

vykdymas  

• Teisės aktuose nustatytų 

įpareigojimų vykdymas. 

• Jūsų vaizdo įrašas, laikas ir 

vieta, kai buvote vaizdo 

stebėjimo zonoje, 

atspausdinta nuotrauka. 

 

AS “Citadele banka” Lietuvos filialo įgalioti darbuotojai ir mūsų kontrahentai paminėtais tikslais ir 

nurodytais pagrindais atliks jūsų asmens duomenų tvarkymą atliekant vaizdo stebėjimą. 

 

KAM MES PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 
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• teisės aktuose nurodytais atvejais – vykdant kompetentingų valstybės institucijų prašymus - teismui, 

tyrimo įstaigoms, prokuratūrai, žvalgybos subjektams ir kitiems teisės aktuose nurodytiems 

asmenims, turintiems teisę prašyti ir gauti tokią informaciją; 

• teisės aktuose nurodytais atvejais, siekiant apginti mūsų teisėtus interesus - valstybės institucijoms, 

teisėsaugos institucijoms, tyrimo įstaigoms, teismams. 

• AS “Citadele banka” Lietuvos filialo darbuotojams, į kurių darbo pareigas įeina vaizdo stebėjimo 

užtikrinimas. 

 

KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS 

Mes saugome vaizdo įrašus su jūsų asmens duomenimis laikydamiesi toliau nurodytų saugojimo sąlygų. 

Vaizdo įrašo tipas Vaizdo įrašo saugojimoterminas 

Vaizdo įrašai iš CCTV kamerų, kai vaizdo 

stebėjimas vykdomas teritorijoje, pastatų 

patalpose, automobilių stovėjimo 

aikštelėje 

14 (keturiolika) dienų 

Vaizdo įrašai iš CCTV kamerų, įrengtų 

bankomatuose 

90 (devyniasdešimt) dienų 

Pasibaigus vaizdo įrašų saugojimo laikui, mes užtikriname jūsų asmeninių duomenų ištrynimą, išskyrus 

atvejus, kai vaizdo įrašo saugojimas yra būtinas tyrimo tikslais. 

 

KOKIOS JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU, ATLIEKANT VAIZDO 

STEBĖJIMĄ? 

Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu atliekant vaizdo stebėjimą, galite susisiekti 

su mumis rašydami el. pašto adresu bei susisiekti su asmens duomenų apsaugos pareigūnu, ir jums bus 

suteikta visa reikalinga informacija apie asmens duomenų tvarkymą, įskaitant atsakymus į jūsų 

klausimus. Visa informacija bus perduota paskirtam darbuotojui, kuris atsakys į jūsų prašymą. 

 

Pagal įstatymus mes, gavus jūsų raštišką prašymą, suteikiame jums teisę gauti, taisyti ar ištrinti, apriboti 

asmens duomenų naudojimą, prieštarauti jų tvarkymui ir perdavimui. 

 

KĄ DARYTI, JEIGU MANOTE, KAD JŪSŲ PRIVATUMAS YRA PAŽEISTAS? 

Pažeidus jūsų privatumą, jūs turite teisę paduoti skundą AS „Citadele banka” Lietuvos filialui, Valstybinei 

asmens duomenų apsaugos inspekcijai arba imtis teisinių veiksmų savo teisėtiems interesams apsaugoti. 

 

CITADELE GRUPĖS ĮMONĖS UŽTIKRINA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ NEATSKLEIDIMĄ IR SAUGUMĄ 

 

 

 

 

 


