
ATSAKINGO VAIZDO KAMERŲ 
NAUDOJIMO ATMINTINĖ

• BITĖS siūloma išmanioji stebėjimo paslauga yra skirta jūsų asmeniniams tikslams, tai yra 
jūsų namų, jūsų kiemo, jūsų namuose esančių šeimos narių saugumui užtikrinti ar jūsų 
augintinių priežiūrai. 

• Montuodami išmaniąsias kameras įsitikinkite, kad į jų stebėjimo lauką patenka tik jums 
priklausanti nuosavybė – namai, kiemas, garažas, žaidimų aikštelė ar kita teritorija.

• Neteisėtas asmens stebėjimas laikomas privataus gyvenimo pažeidimu. Todėl pagal 
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus filmuojant, fotografuojant, naudojant 
asmens atvaizdą yra reikalingas asmens sutikimas.

• Jei gyvenate daugiabučiame name, išmaniąsias kameras reikėtų sumontuoti taip, kad į 
jų stebėjimo lauką nepatektų įėjimas į gyvenamąjį namą, kaimynams priklausančios ar
bendro naudojimo patalpos, nes tokiu atveju gali būti pažeistos tame pačiame name 
gyvenančių jūsų kaimynų ar kitų asmenų teisė į privatumą.

• Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą patalpose, kuriose asmuo pagrįstai tikisi absoliučios 
privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose, 
persirengimo kambariuose ir pan.).

• Draudžiama filmuoti vaiką ar daryti jo garso ir (ar) vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, 
globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo.

• Norint filmuoti kito asmens nuosavybėje yra reikalingas savininko ar nuosavybės 
valdytojo sutikimas.

• Norint filmuoti neviešame renginyje yra reikalingas to renginio organizatoriaus sutikimas.

• Filmuojant reklamos tikslais visada yra reikalingas vaizdo ar garso įraše užfiksuoto 
asmens sutikimas.

• Nufilmuotos medžiagos ar jos dalies paskelbimas socialiniame tinkle ar kitoks paviešinimas 
būtų laikomas nufilmuotos medžiagos viešu paskelbimu. Jei filmuotoje medžiagoje yra kito 
asmens atvaizdas, įprastai tokios medžiagos paskelbimas reikalauja asmens sutikimo. 

• Asmens sutikimo nereikia tokiais atvejais, kai asmuo yra filmuojamas, fotografuojamas, 
publikuojamas ar kitaip naudojamas jo atvaizdas pateisinant tai viešuoju interesu 
(pvz., nusikaltimą darančio asmens filmavimas ir pan.), jeigu atlieka minėtus veiksmus 
viešoje vietoje, veikla susijusi su visuomenine veikla, jūsų tarnybine padėtimi, teisėsaugos 
institucijų reikalavimu.



Atkreipiame dėmesį, kad BITĖ nėra atsakinga už neteisėtą vaizdo kameros naudojimą ir teisės aktuose nurodytų 
reikalavimų, ginančių asmens teisę į privatumą, nesilaikymą ir (ar) dėl to kilusią žalą bei jos atlyginimą. Visa 
atsakomybė už atsakingą ir teisėtą vaizdo kameros naudojimą, nepažeidžiant asmens privatumo reikalavimų, 
tenka vaizdo kameros naudotojui.

Naudokite produktą atsakingai 

• Kitų asmenų filmavimas patalpose, prekybos vietose, darbo vietose ir pan., turi atitikti 
asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Paprastai, 
kamerų įrengimas galimas, jeigu jų naudotojas įrodo, jog kamerų įrengimo tikslas yra 
proporcingas siekiui riboti kitų asmenų teisę į privatų gyvenimą.

• Pagal asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą, vaizdo stebėjimas gali būti 
vykdomas tik tais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankami ir (ar) netinkami 
siekiant išvardytų tikslų ir jeigu duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. 

• Vaizdo stebėjimui darbo vietoje, kai tai daro darbdavys ar kita bendrovė, yra taikomi 
papildomi reikalavimai – pasidomėkite jais prieš pradėdami naudotis. Paprastai, vaizdo 
stebėjimas galimas tada, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar 
visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir 
(arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų.

• Priklausomai nuo situacijos, kurioje naudojama išmanioji stebėjimo paslauga, kameros 
naudotojui tenka pareiga informuoti kitus asmenis apie vykdomą vaizdo stebėjimą.


