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Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas 

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
 

INFORMACIJA EUROPOS PARLAMENTO LANKYTOJAMS 
 

Europos Parlamento (EP) Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas laikosi pozicijos, kad teisė į 
privatumą ir asmens duomenų apsaugą labai svarbi. EP saugumo taisyklėmis siekiama gerinti skaidrumą 
ir užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės akto dėl asmens duomenų apsaugos (2018 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 
institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB). 

 

Asmens duomenis, kurių prašoma iš Parlamento narių, darbuotojų, rangovų (tiekėjų, paslaugų teikėjų), 
lankytojų, taip pat vidaus ir išorės partnerių, EP Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas tvarko šiais 
tikslais: 

 

 siekdamas suteikti ir kontroliuoti patekimą į Parlamento patalpas; 
 siekdamas ištirti saugumo incidentus, įvertinti grėsmes ir analizuoti EP iškilusį pavojų. 

 

Teisinis pagrindas, pagal kurį reguliuojama Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato veikla, – keli EP 
biuro sprendimai, pirmiausia – 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas (Leidimus patekti į pastatus 
reglamentuojančios taisyklės) (su pakeitimais), 2011 m. liepos 6 d. Biuro sprendimas (Naujos bendrojo 
saugumo koncepcijos įgyvendinimas) ir 2018 m. sausio 15 d. Biuro sprendimas (Saugumo ir saugos 
Europos Parlamente taisyklės (C 79/04)). 

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad: 

 

a) asmenys, pageidaujantys patekti į Parlamento patalpas, turės nurodyti savo vardą ir pavardę, gimimo 
datą, pilietybę, oficialaus asmens tapatybės dokumento rūšį ir numerį. Gali būti, kad, siekiant gauti šiuos 
duomenis ar patvirtinti lankytojo tapatybę, kai kurių lankytojų pateiktas oficialus asmens tapatybės 
dokumentas bus nuskenuotas; 

 

b) interesų grupių atstovų, norinčių gauti leidimą patekti į Parlamentą, bus prašoma pateikti papildomą 
asmeninę informaciją, kaip reikalaujama Taisyklėse, reglamentuojančiose teisę patekti į EP patalpas. ES 
institucijų skaidrumo registre (žr. 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=lt#lt) nurodyti asmenys, kurie, 
atstovaudami organizacijoms ir (arba) dirbdami savarankiškai, dalyvauja formuojant ES politiką ir ją 
įgyvendinant ir kuriems Europos Parlamentas yra suteikęs leidimą patekti į savo patalpas; 

 
c) Europos Parlamentas naudoja vaizdo stebėjimo sistemą (CCTV), siekdamas užtikrinti: savo pastatų ir 
patalpų apsaugą ir saugumą bei patekimo į juos kontrolę, taip pat Parlamento narių, darbuotojų, lankytojų, 
turto, archyvų ir dokumentų, esančių arba saugomų jo patalpose, apsaugą ir saugumą. Šia sistema taip 
pat siekiama užkirsti kelią saugumo ir apsaugos incidentams, juos valdyti (ir kartu nuo jų atgrasyti). 
Prireikus ji suteikia galimybę surinkti reikiamą informaciją, kad būtų galima atlikti incidentų tyrimus ir 
analizuoti galimas grėsmes. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą naudojant vaizdo 
stebėjimo sistemą galima rasti priede „Pranešimas dėl Europos Parlamento vaizdo stebėjimo“; 

 

d) sukaupti Parlamento narių, darbuotojų, rangovų (tiekėjų, paslaugų teikėjų) ir lankytojų asmens 
duomenys nebus naudojami jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie nurodyti pirmiau. Jie nebus atskleisti 
tretiesiems asmenims, nebent šito reikėtų pirmiau nurodytais tikslais ir būtų gautas išankstinis Apsaugos 
ir saugumo generalinio direktorato pritarimas. Siekiant, kad būtų apsaugotas tvarkomų asmens duomenų 
slaptumas ir tretieji asmenys negalėtų jų netinkamai naudoti, bus imtasi atitinkamų saugumo priemonių; 

 

e) sukaupti asmens duomenys saugomi ribotą laiką ir baigiantis jų saugojimo laikotarpiui sunaikinami, t. y.: 
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 asmens duomenys, susiję su prašymu išduoti akreditaciją, kaip nurodyta a ir b punktuose, 
saugomi akreditacijos galiojimo laikotarpiu ir dar ne ilgiau kaip vienus metus (ypatingais atvejais 
šis terminas gali būti pratęstas iki dvejų metų), kad prireikus būtų galima atlikti saugumo tyrimus 
ir rizikos analizes; 

 asmens duomenų (vaizdų), susijusių su naudojama vaizdo stebėjimo sistema, saugojimo laikas 
nurodytas priede; 

 asmens duomenys, susiję su saugumo incidentu, kartu su tyrimo ataskaita saugomi dešimt metų; 

 

f) bet kuris asmuo (duomenų subjektas) turi teisę prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis ir, 
jei būtina, juos ištaisyti, be to, jis gali pasinaudoti kitomis teisėmis, įskaitant teisę nesutikti, kad jo 
duomenys būtų tvarkomi, jei tai pateisinama svariomis su jo padėtimi susijusiomis priežastimis, ir, tinkamai 
pagrindus, reikalauti juos ištrinti; 

 

g) Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas gali apriboti f punkte nurodytų teisių taikymą, jei dėl 
naudojimosi jomis galėtų būti apsunkintas sėkmingas saugumo tyrimų vykdymas arba jei dėl to EP 
susidurtų su pernelyg didele operatyvine rizika. Tada duomenų valdytojas, remdamasis šiuo pagrindu, 
duomenų subjektui turi oficialiai paaiškinti atsisakymo priežastis. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. 

 

Norint pasinaudoti savo teisėmis ar gauti papildomos informacijos, galima tiesiogiai kreiptis šiais adresais: 

 

Directorate-General for Security and Safety 

Data protection coordinator (DPC) 

European Parliament 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

E. pašto adresas: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 

Interneto svetainė: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/stay-informed/security-and-access 

Tel. +32 2 28 43727 

 

The European Parliament Data Protection Service 

European Parliament 

KAD 06A001 

L-2929 Luxembourg 

E. pašto adresas: data-protection@ep.europa.eu 

Interneto svetainė: http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/default_lt.htm 

Tel. +352 4300 23595 

 

The European Data Protection Supervisor 

Rue Wiertz, 60 

B-1047 Brussels 

E. pašto adresas: edps@edps.europa.eu 

Interneto svetainė: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 

Tel. +32 2 28 31900 
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ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
 

PRIEDAS. PRANEŠIMAS DĖL STEBĖJIMO VAIZDO KAMEROMIS EUROPOS 
PARLAMENTE 

 

Šioje santraukoje paaiškinami kai kurie svarbiausi klausimai, susiję su Europos Parlamento vaizdo 
stebėjimo sistemos naudojimu, ir ji skirta tik informuoti. Visą vaizdo stebėjimo politikos aprašymą galima 
rasti internete adresu  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/stay-informed/security-and-access 

arba paprašyti pateikti kreipiantis į Apsaugos ir saugumo generalinį direktoratą, kurio kontaktiniai 
duomenys pateikti toliau. 
 
1. Duomenų valdytojo tapatybė 

 

Duomenų valdytojas yra Europos Parlamento Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas. 
Kontaktiniai duomenys pateikti toliau. 
 
2. Trumpas vaizdo stebėjimo sistemos naudojimo perimetro aprašymas 
 

Kameroms skirtų vietų ir stebėjimo kampų parinkimas pagrįstas metodine rizikos analize ir poveikio 
duomenų apsaugai vertinimu. Taip siekiama užtikrinti, kad kameros būtų nukreiptos tik į svarbiausias 
pastatų vidaus ir išorės zonas, pvz., kad jos veiktų prie pagrindinių įėjimų, avarinių ir gaisro atveju 
naudojamų išėjimų, įvažiavimo į automobilių stovėjimo aikštelę, šalia kelerių pagrindinių laiptinių, 
pastatų jungčių ir kai kurių itin svarbių ar ribotos prieigos vietų, kurios turi būti papildomai saugomos. 
Labai retais atvejais ir labai griežtomis sąlygomis, kai atliekami tyrimai, laikinai gali būti įrengtos prie 
apsauginės vaizdo stebėjimo sistemos neprijungtos autonominės vaizdo kameros. 
 
3. Teisinis pagrindas, kuriuo reglamentuojamas vaizdo stebėjimas 
 

Europos Parlamento biuro 2002 m. gruodžio 6 d., 2004 m. gegužės 3 d., 2011 m. liepos 6 d. ir 2018 m. 
sausio 15 d. sprendimai ir 2013 m. balandžio 20 d. patvirtinta vaizdo stebėjimo politika, įskaitant 
atnaujintas versijas. 

 
4. Renkami duomenys ir vaizdo stebėjimo tikslas 
 

Renkami duomenys. Įrašyta filmuota vaizdo medžiaga (skaitmeniniai vaizdai, kuriuose nurodytas laikas, 
data ir vieta). 
 
Tikslas. Europos Parlamentas naudoja vaizdo stebėjimo sistemą (CCTV), siekdamas užtikrinti: savo 
pastatų ir patalpų apsaugą ir saugumą bei patekimo į juos kontrolę, taip pat Parlamento narių, 
darbuotojų, lankytojų, turto, archyvų ir dokumentų, esančių arba saugomų jo patalpose, apsaugą ir 
saugumą. Šia sistema taip pat siekiama užkirsti kelią saugumo ir apsaugos incidentams, juos valdyti 
(ir kartu nuo jų atgrasyti). Prireikus ji suteikia galimybę surinkti reikiamą informaciją, kad būtų galima 
atlikti incidentų tyrimus ir analizuoti galimas grėsmes. 
 
Tikslo ribojimas. EP nestebi jokių zonų, kuriose būtina užtikrinti visišką privatumą. Stebimas tik 
minimalus Belgijos, Liuksemburgo ir Prancūzijos teritorijose esančių Parlamento pastatų perimetras. 
Sistema nenaudojama darbuotojų darbui ar lankomumui stebėti. Sistema taip pat nenaudojama kaip 
tiriamoji priemonė ar drausminėms procedūroms vykdyti, išskyrus su saugumo incidentu ar 
nusikalstamu elgesiu susijusius atvejus. 
 
5. Prieigos prie filmuotos vaizdo stebėjimo medžiagos suteikimas ir vaizdų atskleidimas 
 

Prieiga prie duomenų. Duomenys prieinami vidaus vadovybei, leidimą turintiems saugumo, apsaugos 
ir priežiūros darbuotojams, leidimą turintiems samdytiems apsaugininkams, saugumo ir priežiūros 
personalui. 
 
Duomenų atskleidimas ir perdavimas. Informacija, surinkta naudojant vaizdo stebėjimo sistemą, gali 
būti atskleidžiama kitų ES institucijų saugumo tarnyboms arba ES valstybių narių saugumo, teismo ar 
teisėsaugos institucijoms jų atliekamų tyrimų tikslais arba nusikalstamai veikai tirti ar patraukti už ją 
atsakomybėn. Duomenų perdavimas ir atskleidimas už Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato 
ribų fiksuojamas dokumentais ir kruopščiai įvertinama, ar toks perdavimas būtinas. 
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6. Informacijos apsaugos ir saugumo užtikrinimas 
 

Siekiant užtikrinti sistemos saugumą ir apsaugoti duomenis, nuolat taikomos techninės ir fizinės 
priemonės. Prieiga prie filmuotos vaizdo stebėjimo medžiagos ir (arba) vaizdo stebėjimo sistemos 
techninės struktūros apribota ir suteikiama tik leidimą turintiems darbuotojams. Tai, kurias operacijas 
galima vykdyti, apibrėžta individualiame prieigos profilyje. 

 
7. Vaizdų saugojimo laikotarpis 
 

Įrašyta filmuota vaizdo medžiaga laikoma ne ilgiau kaip 30 dienų. Jei vaizdą reikia saugoti dėl to, kad 
būtina tęsti saugumo incidento tyrimą ar turėti šio incidento įrodymą, jis gali būti saugomas visą tyrimo 
laikotarpį ir prireikus daugiausia dešimt metų archyvuojamas kartu su tyrimo medžiaga. 

 
8. Tvarka, pagal kurią duomenų subjektai gali patikrinti, keisti ar ištrinti savo informaciją ir pateikti 
skundą 
 

Visais klausimais, susijusiais su vaizdo stebėjimo sistema ir asmens duomenų tvarkymu, galima kreiptis 
į Apsaugos ir saugumo generalinį direktoratą. Visuomenės nariai turi teisę susipažinti su savo asmens 
duomenimis ir tokius duomenis taisyti bei papildyti laikantis konkrečių sąlygų, kurios išsamiai išdėstytos 
vaizdo stebėjimo politikos aprašyme. Prašymai susipažinti su asmens duomenimis, juos koreguoti, 
blokuoti ir (arba) ištrinti turėtų būti teikiami šiuo adresu: 
 
Directorate-General for Security and Safety 
Data Controller Video Surveillance EP 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Brussels 
Belgium 
E. pašto adresas: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Tel. +32 2 28 43727 
 
Visi asmenys turi teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną e. paštu adresu 
edps@edps.europa.eu, jei, jų manymu, Europos Parlamente tvarkant jų asmens duomenis buvo 
pažeistos Reglamentu (ES) Nr. 2018/1725 nustatytos jų teisės. 
 
Rekomenduojama, kad prieš tai asmuo pirmiausia pabandytų kreiptis į Apsaugos ir saugumo 
generalinį direktoratą (kontaktiniai duomenys pateikti pirmiau) ir (arba) į Europos Parlamento 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūną telefonu +352 4300 23595 arba e. paštu data-
protection@ep.europa.eu. 
 
9. Saitai, susiję su vaizdo stebėjimu ir duomenų apsauga EP 
 

EP vaizdo stebėjimo politika: 
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/stay-informed/security-and-access 
 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vaizdo stebėjimo gairės: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
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