LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL VAIZDO IR GARSO DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIAME TEISME TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2021 m. gruodžio 22 d. Nr. 4B-63
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 13 straipsniu ir 2016 m.
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymu,
1 . T v i r t i n u Vaizdo ir garso duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos
Konstituciniame Teisme taisykles (pridedama).
2.

S k i r i u Išteklių valdymo skyriaus informacinių technologijų sistemų administratorių

Edgardą Balsevičių asmeniu, atsakingu už vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą ir vaizdo ir
(ar) garso duomenų tvarkymą.

Pirmininkė

Danutė Jočienė

PATVIRTINTA

Konstitucinio Teismo pirmininko
2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4B-63
VAIZDO IR GARSO DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIAME TEISME TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Vaizdo ir garso duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme

taisyklių (toliau – Taisyklės) paskirtis – reglamentuoti vaizdo ir garso duomenų tvarkymą
Konstituciniame Teisme atliekant vaizdo stebėjimą, darant vaizdo ar garso įrašus, transliuojant
Konstitucinio Teismo posėdžius ar kitus renginius arba kitaip fiksuojant su fiziniu asmeniu
susijusius vaizdo ir (ar) garso duomenis.
2.

Taisyklių tikslas – užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo,
kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir
įgyvendinimą.
3.

Taisyklės netaikomos Konstitucinio Teismo konstitucinės justicijos bylų nagrinėjimo

(teisminių funkcijų vykdymo) tikslu tvarkomiems vaizdo ir (ar) garso duomenims.
4.

Vaizdo ir garso duomenų valdytojas ir tvarkytojas – Lietuvos Respublikos

Konstitucinis Teismas, juridinio asmens kodas 188604236, Gedimino pr. 36, 01104 Vilnius.
5.

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Garso įrašas – garso įrašymo priemonėmis užfiksuoti ir serveriuose ir (arba) garso
duomenų įrašymo įrenginiuose išsaugoti garso duomenys.
5.2. Vaizdo ir garso duomenų įrašymo įrenginiai – serveriai ir (ar) Konstitucinio Teismo
turto apskaitoje esantys skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo ir (ar) garso duomenims įrašyti,
saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti.
5.3. Vaizdo įrašas – vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti ir serveriuose ir (arba) vaizdo
duomenų įrašymo įrenginiuose išsaugoti vaizdo (kartu su garsu arba be jo) duomenys.
5.4. Vaizdo stebėjimo sistema – vaizdo (kartu su garsu arba be jo) duomenų įrašymo
įrenginiai, programinė įranga, vaizdo stebėjimo kameros, serveriai ir duomenų laikmenos, kuriose
saugomi vaizdo duomenys.
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5.5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR,
Asmens duomenų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme ir kituose asmens duomenų apsaugą bei
Konstitucinio Teismo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
II SKYRIUS
VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS SAUGUMO UŽTIKRINIMO TIKSLU
6.

Siekiant užtikrinti Konstitucinio Teismo teisėjų (toliau – Teismo teisėjai),

Konstitucinio Teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau –
Teismo darbuotojai), kitų asmenų, kurie lankosi Konstituciniame Teisme, ir Konstitucinio Teismo
turto saugumą, Konstituciniame Teisme vykdomas vaizdo stebėjimas.
7.

Konstituciniame Teisme vaizdo stebėjimą asmenų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu

vykdo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
8.

Vaizdo stebėjimas vykdomas naudojant Taisyklių 1 priede nurodytose teritorijose ir

patalpose įrengtas vaizdo stebėjimo kameras.
9.

Taisyklių 1 priedo 13, 15 punktuose nurodytose Konstitucinio Teismo patalpose,

kuriose didesnė grėsmė saugumui kyla dėl didelio besilankančių asmenų skaičiaus, vaizdo
stebėjimas vykdomas kartu su garso įrašymu.
10.

Konstitucinio Teismo pastato lauko teritorijos ir vidaus patalpų vaizdo stebėjimas yra

nenutrūkstamas.
11.

Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengtos taip, kad vaizdo stebėjimas nebūtų

vykdomas didesnėje nei nurodyta Taisyklių 1 priede teritorijoje ir kitose nei nurodyta Taisyklių
1 priede patalpose.
12.

Draudžiama vaizdo stebėjimo kameras įrengti ar eksploatuoti taip, kad į jų stebėjimo

lauką patektų:
12.1. gyvenamoji patalpa ir (ar) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją;
12.2. patalpos, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir
kuriose toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą;
12.3. Teismo teisėjų darbo vietos;
12.4. Teismo darbuotojų darbo vietos, išskyrus atvejį, kai Teismo darbuotojo darbo vieta yra
patalpoje, kurioje yra įrengta Taisyklių 1 priede nurodyta vaizdo stebėjimo kamera.
13.

Vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuoti vaizdo ir (ar) garso duomenys skaitmeniniu būdu

įrašomi į serverių ir (arba) vaizdo stebėjimo sistemos vidinius kietuosius diskus. Vaizdo įrašymo
įrenginys leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką.
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14.

Vaizdo stebėjimas vykdomas tikruoju laiku (angl. on-line). Vaizdo ir (ar) garso

duomenys saugomi 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jų įrašymo dienos, vėliau vaizdo įrašymo
įrenginys automatiškai juos ištrina ir į atsilaisvinusią vietą įrašo naujus. Prireikus vaizdo ir (ar) garso
duomenis naudoti kaip įrodymus teismo byloje ar kitais įstatymuose nustatytais tikslais, vaizdo ir
(ar) garso duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir
sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
15.

Vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuotų vaizdo duomenų atsarginės kopijos nedaromos,

išskyrus Taisyklių 14 punkte nurodytą atvejį, kai vaizdo duomenys naudojami kitais įstatymų
nustatytais tikslais.

III SKYRIUS
VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS VISUOMENĖS INFORMAVIMO TIKSLU
16.

Siekiant užtikrinti visuomenės informavimą apie Konstitucinio Teismo veiklą, vieši

Konstitucinio Teismo posėdžiai tiesiogiai transliuojami internete, nebent Konstitucinio Teismo
pirmininkas nusprendžia kitaip. Konstitucinio Teismo pirmininko arba jo įgalioto asmens
sprendimu visuomenės informavimo tikslu taip pat gali būti transliuojami, filmuojami,
fotografuojami Konstitucinio Teismo organizuojami renginiai, kuriami Konstitucinio Teismo veiklą
pristatantys audiovizualiniai kūriniai.
17.

Vieši Konstitucinio Teismo posėdžiai transliuojami internetu Konstitucinio Teismo

svetainėje.
18.

Konstitucinio Teismo organizuojami renginiai transliuojami Konstitucinio Teismo

svetainėje. Renginių metu padarytos nuotraukos, vaizdo įrašai, Konstitucinio Teismo veiklą
pristatantys audiovizualiniai kūriniai gali būti skelbiami Konstitucinio Teismo svetainėje
socialiniuose tinkluose, naudojami kitais būdais skleidžiant informaciją apie Konstitucinio Teismo
veiklą.
19.

Tiesioginės Konstitucinio Teismo posėdžio transliacijos, renginių vaizdo ir garso

įrašai, nuotraukos yra nuolat saugomi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo informacinėje
sistemoje.
IV SKYRIUS
GARSO ĮRAŠŲ TVARKYMAS
20.

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Konstituciniame Teisme sudaromų komisijų

ar darbo grupių posėdžių, pasitarimų eigai fiksuoti daromas garso įrašas. Garso įrašas gali būti
daromas ir kitais atvejais, jeigu taip nusprendžia Konstituciniame Teisme sudarytai darbo grupei ar
komisijai vadovaujantis asmuo.
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21.

Konstitucinio Teismo patalpose visi garso įrašai yra daromi tik apie tai iš anksto

informavus įrašomus asmenis.
22.

Taisyklių 20 punkte nurodyti garso įrašai yra saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro

įsakymu nustatytais atitinkamų posėdžių, pasitarimų protokolų saugojimo terminais.
23.

Siekiant užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimą, yra įrašomi asmenų, skambinančių

Konstitucinio Teismo bendruoju telefonu (8 5) 261 3535 ir telefonu (8 5) 239 2176, pokalbiai.
24.

Apie tai, kad telefono pokalbis bus įrašomas, asmuo yra iš anksto informuojamas.

25.

Telefoninius pokalbius įrašo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta

tvarka parinktas paslaugos teikėjas.
26.

Telefoninių pokalbių įrašai ir įrašų metaduomenys (skambinančio asmens telefono

ryšio numeris, pokalbio data, trukmė ir pradžios bei pabaigos laikas) yra saugomi paslaugos teikėjo
serveriuose 3 (tris) mėnesius nuo pokalbio įrašymo dienos.
27.

Prireikus garso įrašus naudoti kaip įrodymus teismo byloje ar kitais įstatymuose

nustatytais duomenų tvarkymo tikslais, garso įrašai gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems
duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

V SKYRIUS
VAIZDO IR (AR) GARSO DUOMENŲ TEIKIMAS
28.

Konstitucinis Teismas tvarkomus vaizdo ir (ar) garso duomenis teikia teisėsaugos

institucijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir kitoms
trečiosioms šalims, jeigu juos teikti Konstitucinį Teismą įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.
29.

Pagal Konstitucinio Teismo ir duomenų gavėjų sudarytas sutartis vaizdo ir garso

duomenys gali būti teikiami trečiosioms šalims, kurios teikia Konstituciniam Teismui informacinių
sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo, teismo posėdžių transliacijos ar kitas paslaugas arba
atlieka kitus darbus ir tvarko vaizdo ir (ar) garso duomenis duomenų valdytojo vardu.
30.

Vaizdo ir (ar) garso duomenis pagal duomenų gavėjų prašymus Konstitucinis Teismas

teikia esant bent vienai iš BDAR 6 straipsnyje nurodytų teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygų.
Prašyme pateikti duomenis turi būti nurodyta vaizdo ir (ar) garso duomenų naudojimo tikslas,
teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti vaizdo ir (ar) garso duomenų apimtis.
31.

Sprendimą dėl vaizdo ir garso duomenų teikimo priima Konstitucinio Teismo

pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.
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VI SKYRIUS
ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS VAIZDO IR GARSO DUOMENŲ SAUGUMO
PRIEMONĖS
32.

Užtikrinant asmens duomenų saugumą yra įgyvendinamos šios organizacinės ir

techninės vaizdo ir garso duomenų saugumo priemonės:
32.1. užtikrinama prieigos prie vaizdo ir garso duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė;
32.2. prieiga prie vaizdo ir (ar) garso duomenų gali būti suteikta tik tam asmeniui, kuriam
vaizdo ir (ar) garso duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti;
32.3. su vaizdo ir (ar) garso duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriuos atlikti jų
naudotojui yra suteiktos teisės;
32.4. prieiga prie vaizdo ir (ar) garso duomenų apsaugoma slaptažodžiais;
32.5. užtikrinama apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vietinio tinklo elektroninių ryšių
priemonėmis;
32.6. užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi vaizdo ir (ar) garso duomenys, saugumas;
32.7. užtikrinama tinkama vaizdo stebėjimo sistemos apsauga, kuri leistų išvengti vaizdo
stebėjimo ir (ar) garso įrašymo nutrūkimų ir (ar) duomenų paviešinimo rizikos.
33.

Prieigos prie vaizdo ir (ar) garso duomenų teisės suteikiamos Konstitucinio Teismo

pirmininko arba jo įgalioto asmens sprendimu.
34.

Prieigos prie vaizdo ir (ar) garso duomenų teisės panaikinamos pasibaigus Teismo

teisėjo įgaliojimams, valstybės tarnybos ar darbo santykiams su Konstituciniu Teismu arba
pasikeitus Teismo darbuotojo funkcijoms, kai prieiga prie vaizdo ir (ar) garso duomenų tampa
nebereikalinga.
35.

Susipažinti su savo vaizdo ir (ar) garso duomenimis turi teisę visi Teismo teisėjai ir

Teismo darbuotojai, kurie, įgyvendindami šią teisę, turi laikytis asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
36.

Konstitucinio Teismo pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo skiria Teismo darbuotoją,

atsakingą už vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą ir vaizdo ir (ar) garso duomenų tvarkymą
(toliau – Teismo darbuotojas, tvarkantis vaizdo ir garso duomenis).
37.

Teismo darbuotojas, tvarkantis vaizdo ir (ar) garso duomenis, privalo:

37.1. užtikrinti, kad į vaizdo stebėjimo kameromis fiksuojamą erdvę nepatektų Taisyklių
12 punkte išvardytos teritorijos ir patalpos;
37.2. imtis Taisyklėse nustatytų organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo
priemonių, kad būtų užkirstas kelias netyčiniam ar neteisėtam vaizdo ir (ar) garso duomenų
sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui,
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saugoti vaizdo ir (ar) garso duomenų įrašymo įrenginiuose ir (ar) laikmenose esančius vaizdo ir (ar)
garso duomenis;
37.3. užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistema, garso įrašymo įranga būtų techniškai
tvarkinga, techniniai šios sistemos ar įrangos sutrikimai būtų šalinami operatyviai, naudojant visus
turimus techninius išteklius;
37.4. neatskleisti, neperduoti vaizdo ir (ar) garso duomenų asmeniui, kuris neturi teisės
tvarkyti vaizdo ir (ar) garso duomenų, ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis jam
susipažinti su šiais duomenimis;
37.5. nedelsdamas pranešti Konstitucinio Teismo pirmininkui ir kancleriui apie bet kokią
įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Konstitucinio Teismo tvarkomų vaizdo ir (arba) garso
duomenų saugumui.
38.

Teismo darbuotojai, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos veikimo sutrikimus,

nedelsdami informuoja Teismo darbuotoją, tvarkantį vaizdo ir garso duomenis, ir Konstitucinio
Teismo pirmininką ir (arba) kanclerį.

VII SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
39.

BDAR III skyriuje nurodytos duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Konstitucinio

Teismo pirmininko tvirtinamuose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose dokumentuose
nustatyta tvarka, jeigu šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.
40.

Asmenys apie vykdomą vaizdo stebėjimą (su garso įrašymu arba be jo), tiesioginę

transliaciją ar filmavimą yra informuojami iškabinant informacines lenteles ir (arba) priklijuojant
lipdukus (2 priedas), kurie pastebimi prieš patenkant į Konstitucinio Teismo lauko teritoriją ar
vidaus patalpas, kuriose yra vykdoma vaizdo stebėjimas (su garso įrašymu arba be jo), transliacija
ar filmavimas.
41.

Informacinėse lentelėse ir (arba) lipdukuose informuojama apie vykdomą vaizdo

stebėjimą, nurodoma Konstitucinio Teismo pavadinimas, kontaktinė informacija (adresas,
elektroninio pašto adresas ir (arba) telefono numeris), pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį, kur
būtų galima gauti išsamesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą.
42.

Informacija apie tai, kad vykdomas vaizdo stebėjimas, pateikiama visais atvejais

nepriklausomai nuo to, kad į vaizdo kamerų stebėjimo lauką patenkančios teritorijos ar patalpos
vaizdo stebėjimas tuo metu nėra vykdomas.
43.

Asmenys apie numatomą fotografavimą ar garso įrašymą informuojami iki šių

veiksmų atlikimo.
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44.

Pagal duomenų subjekto prašymą susipažinti su savo vaizdo ir (ar) garso duomenimis

duomenų subjektui prašomi vaizdo duomenys ir (ar) garso duomenys gali būti pateikiami sudarant
galimybę Konstitucinio Teismo patalpose peržiūrėti vaizdo įrašą ir (arba) pateikiant vaizdo ir (ar)
garso įrašo kopiją elektroninių ryšių priemonėmis ar vaizdo įrašo kadro nuotrauką, jeigu vaizdo
duomenys yra saugomi.
45.

Turi būti užtikrinama trečiųjų šalių teisė į privatų gyvenimą. Duomenų subjektui

susipažįstant su vaizdo įrašu, jeigu jame matomi kiti asmenys ar informacija, kuri gali pažeisti šių
asmenų privatumą, vaizdo įrašas turi būti retušuotas ar kitais būdais turi būti panaikinta galimybė
minėtus asmenis identifikuoti, arba turi būti gautas rašytinis šių asmenų sutikimas dėl jų vaizdo
duomenų pateikimo duomenų subjektui. Jeigu nėra galimybės įgyvendinti šiame Taisyklių punkte
nurodytų priemonių, užtikrinančių trečiųjų šalių teisę į privatų gyvenimą, vaizdo duomenys
duomenų subjektui neteikiami.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
46.

Teismo teisėjai ir Teismo darbuotojai per Konstituciniame Teisme naudojamą

dokumentų valdymo sistemą supažindinami su Taisyklėmis ir jų pakeitimais.
47.

Už Taisyklių nuostatų pažeidimą taikoma įstatymuose nustatyta atsakomybė.

48.

Taisyklės skelbiamos Konstitucinio Teismo svetainėje.

49.

Už Taisyklių laikymosi priežiūrą, jų vykdymo kontrolę ir reguliarią, ne rečiau kaip

kartą per dvejus metus atliekamą Taisyklių peržiūrą yra atsakingas Konstitucinio Teismo
kanceliarijos padalinio, atsakingo už Konstitucinio Teismo pastatų, kito turto, patalpų ir teritorijos
apsaugą, eksploatavimą ir priežiūrą, Konstitucinio Teismo turto tinkamą panaudojimą, vadovas.

______________

Vaizdo ir garso duomenų tvarkymo
Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme
taisyklių 1 priedas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO
LAUKO TERITORIJA IR VIDAUS PATALPOS, STEBIMOS VAIZDO KAMEROMIS
Vaizdo stebėjimas Konstitucinio Teismo lauko teritorijoje ir vidaus patalpose vykdomas
adresu Gedimino pr. 36, 01104 Vilnius.
Vaizdo stebėjimas lauko teritorijoje
Eil.
Nr.

Kameros
pavadinimas

Stebima teritorija

Garso įrašymas

1.

LK01

Pastato išoriniai langai prie bibliotekos

Ne

2.

LK02

Pagrindinis įėjimas iš Gedimino pr. pusės

Ne

3.

LK03

Pagrindinis įėjimas iš Gedimino pr. pusės

Ne

4.

LK04

Pastato langai ir žalia veja Gedimino pr. pusėje

Ne

5.

LK05

Vidinis kiemas ir įvažiavimo į kiemą vartai

Ne

6.

LK06

Vidinis kiemas ir garažų durys

Ne

7.

LK07

Įėjimas į pastatą iš kiemo pusės

Ne

8.

LK08

Įėjimas į pastatą iš kiemo pusės

Ne

9.

LK09

Įėjimas į pastatą iš kiemo pusės

Ne

10.

LK10

Automobilių aikštelė

Ne

Vaizdo stebėjimas vidaus patalpose
Eil.
Nr.

Kameros
pavadinimas

Stebima patalpa

Garso įrašymas

11.

VK01

Laiptai į antrą aukštą ir rūsius

Ne

12.

VK02

Vestibiulis

Ne

13.

VK03

Apsaugos postas

14.

VK04

Koridorius prie asmenų priimamojo

15.

VK05

Asmenų priimamasis

16.

VK06

Išėjimo į vidinį kiemą durys

Taip
Ne
Taip
Ne

Vaizdo ir garso duomenų tvarkymo
Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme
taisyklių 2 priedas
(Informacinių lentelių (lipdukų) pavyzdinės formos)
SIEKIANT UŽTIKRINTI ASMENŲ IR TURTO SAUGUMĄ,
VIEŠĄJĄ TVARKĄ,
YRA VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS
(SU GARSO ĮRAŠYMU)

(Vaizdo stebėjimo kameros simbolis)
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
Gedimino pr. 36, 01104 Vilnius

Išsamesnė informacija:
www.lrkt.lt, telefonu (8 5) 261 3535 arba el. paštu pastas@lrkt.lt

VISUOMENĖS INFORMAVIMO TIKSLU
VYKSTA TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA / FILMAVIMAS

(Vaizdo stebėjimo kameros simbolis)
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
Gedimino pr. 36, 01104 Vilnius

Išsamesnė informacija:
www.lrkt.lt, telefonu (8 5) 261 3535 arba el. paštu pastas@lrkt.lt

______________

