Informacinis pranešimas keleiviams dėl vaizdo stebėjimo
autobusuose/troleibusuose metu gautų asmens duomenų tvarkymo
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“ (toliau – Bendrovė) vykdydama vaizdo
stebėjimą Bendrovės transporto priemonėse (troleibusuose ir autobusuose) įrengtomis
vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo kameromis tvarko Jūsų asmens duomenis. Apie
vykdomą vaizdo stebėjimą konkrečiuose Bendrovės transporto priemonėse (troleibusuose
ir autobusuose) taip pat esate informuojami informacine lentele (lipduku) dėl vykdomo
vaizdo stebėjimo. Šiame pranešime rasite detalesnę informaciją apie tai, kaip Bendrovė
renka, naudoja ir saugo Jūsų asmens duomenis.
1) Kas yra atsakingas už Jūsų asmens duomenų apsaugą?
Mes: Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“ (toliau – Bendrovė)
Mūsų kodas yra: 133154754
Mūsų adresas: Raudondvario pl. 105, Kaunas
2) Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?
Bendrovė tvarko Bendrovės transporto priemonėse (autobusuose ir troleibusuose)
įrengtomis vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo kameromis gautus Jūsų asmens duomenis:
Jūsų atvaizdą vaizdo įraše ir garso įrašą. Apie visas vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo
kameras papildomai esate informuojamas informacine lentele (lipduku) apie vykdomą
vaizdo stebėjimą kiekvienoje transporto priemonėje.
3) Kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis?
Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis turėdama teisėtą interesą ir siekdama:
 užtikrinti Bendrovės transporto priemonių vairuotojų ir keleivių saugumą,
 užtikrinti eismo saugumą,
 fiksuoti teisės pažeidimus, susijusius su Bendrovės interesų gynimu,
 fiksuoti administracinius nusižengimus keleiviniame kelių transporte, kuriuos tirti ir
nagrinėti priskirta Bendrovės kompetencijai,
 užtikrinti kitas sąlygas, nustatytas Bendrovei su Kauno miesto savivaldybe
sudarytoje Viešųjų paslaugų teikimo sutartyje, teikiant keleivių vežimo paslaugas.
4) Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis galime perduoti:
 valstybės ir savivaldybės institucijoms (policijai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms Kauno
miesto savivaldybei, Kauno miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyriui teikdama
informaciją ir pasiūlymus dėl Kauno miesto kelių infrastruktūros gerinimo, teisės aktų
pažeidimų tyrimams ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;
 informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (vaizdo stebėjimo techninę
priežiūrą vykdantiems tiekėjams ir pan.);
5) Ar perduodame Jūsų asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų?
Asmens duomenys už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės
narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodami.

6) Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?
Bendrovės autobusuose/troleibusuose vaizdo stebėjimo ir garso įrašai saugomi iki 14 dienų.
Vaizdo stebėjimo ir garso įrašai perkelti iš Organizacijos autobusų/troleibusų saugomi ne
ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai arba ne ilgiau nei 30 dienų, išskyrus tuos
atvejus, kai jie naudojami kaip įrodymas teisminiame procese.
7) Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?
Jūs neprivalote Mums pateikti jokios informacijos, tačiau Jums naudojantis Bendrovės
transporto priemonėmis (troleibusais, autobusais) Jūsų vaizdo įrašas bus užfiksuotas
automatiškai.
8) Ar priimame automatinius sprendimus? Ar Jus profiliuojame?
Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.
9) Kokios mano teisės?
Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus kaip tai nurodyta šio
pranešimo 10 punkte. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų
numatytos sąlygos ir išimtys.
 pateikti prašymą susipažinti su turimais duomenimis apie Jus;
 pateikti prieštaravimą Jūsų vaizdo stebėjimui ir nufilmuotos medžiagos su Jūsų
atvaizdu naudojimui, kai toks duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste
neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
 pateikti prašymą ištrinti vaizdo kamerų nufilmuotą vaizdo medžiagą su Jūsų
atvaizdu, kai tokių duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste
neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
 pateikti prašymą apriboti prieigą prie vaizdo kamerų nufilmuotos medžiagos su Jūsų
atvaizdu naudojimui, kol nagrinėjamas Jūsų prieštaravimas tokių duomenų
tvarkymui;
 ginčyti Jūsų duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų Bendrovėje;
 pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
10) Kur kreiptis jeigu turite klausimų ar norite įgyvendinti savo teises?
Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame,
naudojame ir saugome duomenis apie Jus arba (ir) norite įgyvendinti savo teises galite
kreiptis į mus el. paštu BDAR@kaunoautobusai.lt.

