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UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLAI
VIETOS NUSTATYMO ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO IR TVARKYMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
UAB Kretingos šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) vietos nustatymo įrenginių naudojimo
ir tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja vietos nustatymo (GPS) įrenginių
naudojimo taisykles, vietos nustatymo įrenginiuose įrašytų duomenų rinkimo, naudojimo ir
saugojimo principus, nustato duomenų rinkimo tikslus ir priemones, nustato, kas ir kokiais
tikslais gali su šiais duomenimis susipažinti.
II SKYRIUS
SĄVOKOS
1. Duomenų subjektas - asmuo, kuriam priklauso Taisyklėse nurodytais tikslais tvarkomi
asmens duomenys.
2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija
ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas,
adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant,
platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar
sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
3. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita
įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
4. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita
įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
Duomenų valdytojas yra Bendrovė.
5. GPS duomenys – palydovinės sistemos, suteikiančios informaciją apie objektų padėtį
erdvėje, surinkti duomenys, susiję su asmens duomenimis.
6. Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(ES) 2016/679;

III SKYRIUS
VIETOS NUSTATYMO ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO PRINCIPAI IR TIKSLAS
7. GPS duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti operatyvų gedimų šalinimo procesą,
optimaliai panaudoti darbo jėgos išteklius, apsaugoti darbuotoją bei automobilį ir jame
esantį turtą, užtikrinti teisingą automobilio sunaudotų degalų apskaitą.
8. Bendrovė laikosi proporcingumo principo ir stebėsenos priemones taiko tik tais atvejais,
kai iškeltų tikslų neįmanoma pasiekti kitomis, mažiau darbuotojų privatumą
ribojančiomis priemonėmis.
9. Bendrovė vietos nustatymo įrenginių naudojimą vykdo bei GPS duomenų tvarkymą
vykdo tik teisėtiems ir šiose Taisyklėse nurodytams tikslams pasiekti.
10. GPS duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir laikantis Lietuvos Respublikos bei
Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų.
IV SKYRIUS
VIETOS NUSTATYMO ĮRENGINIŲ GAUNAMŲ DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR
TVARKYMAS
11. GPS stebėjimo/kontrolės priemonių įdiegimas Bendrovės automobiliuose, kuriuos
vairuoja Bendrovės darbuotojai, padeda nustatyti automobilių judėjimo greitį, vietą ir
maršrutą.
12. GPS imtuvo pagalba fiksuojami duomenys saugomi Bendrovės nustatyta tvarka.
13. Apie automobilyje įrengtą naudojamą GPS stebėjimo/kontrolės priemonę supažindina
Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas asmuo.
14. Darbuotojai ir kiti asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti GPS duomenis, privalo
laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis
susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas. Pareiga saugoti
asmens duomenų paslaptį galioja ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar
sutartiniams santykiams.
15. Bendrovė, privalo pasirašytinai informuoti darbuotojus apie vykdomą vietos nustatymo
duomenų rinkimą.
16. GPS duomenys saugomi 2 mėnesius.
17. Automobiliuose, kurie gali būti naudojami ir ne darbo metu asmeniniais tikslais, turi būti
įdiegta sistema, leidžianti darbuotojams išjungti vietos nustatymo funkciją.
18. GPS stebėjimo/kontrolės priemones Bendrovė įrengia ir naudoja tik šiose Taisyklėse
numatytais tikslais.
19. Siekdama Taisyklėse nurodytų tikslų, Bendrovė vadovaujasi būtinumo, proporcingumo,
tikslingumo ir skaidrumo principais.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Šios Taisyklės peržiūrimos ir, jei yra poreikis ar pasikeičia teisinis reguliavimas,
atnaujinamos ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

21. Bendrovė užtikrina atitinkamas technines ir organizacines priemones siekiant užtikrinti,
kad bet kokie saugomi asmens duomenys būtų saugūs ir apsaugoti nuo išorinio kišimosi.
22. Už šių Taisyklių nesilaikymą taikoma atsakomybė Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų teisės aktų numatyta tvarka.
23. Darbuotojai, kurių asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi naudojant vietos nustatymo
įrenginius bei darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys, turintys prieigą prie vietos nustatymo
įrenginiais renkamų duomenų, su šiomis Taisyklėmis ir jų pakeitimais supažindinami
pasirašytinai ar kitu būdu, neabejotinai patvirtinančiu informavimo faktą.

