ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS IR TEISINĖS IŠLYGOS VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS
ATOMINĖS ELEKTRINĖS LANKYTOJAMS
Užtikrinant lankytojų saugumą ir siekiant iš anksto informuoti apie ekskursijos metu taikomus reikalavimus
bei apibrėžti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) ir lankytojų atsakomybių ribas, prašome
susipažinti su informacija apie taikomus atsakomybės apribojimus ir teisines išlygas:
1. Ekskursijos IAE tikslas – lankytojams pateikti bendrojo pobūdžio informaciją apie atominės
elektrinės veiklas. IAE ekskursijos metu neįsipareigoja atsakyti į visus ar kai kuriuos lankytojų klausimus.
2. Ekskursijoje po branduolinės energetikos objektą gali lankytis asmenys nuo 18 metų. IAE nesuteikia
garantijos ir neatsako už jokius galimus lankytojo patirtus nuostolius turtui ar žalą sveikatai, kuri gali atsirasti dėl
lankymosi IAE, užsiteršimo radionuklidais ar kitomis pavojingomis medžiagomis. IAE nesuteikia jokios apimties
draudiminės apsaugos lankytojams ir nebus laikoma atsakinga jokia apimtimi už jokius tiesioginius, netiesioginius,
atsitiktinius, antrinius nuostolius, turtinę ir neturtinę (moralinę) žalą. Lankytojai prisiima visą atsakomybę dėl savo
sveikatos būklės ir sutrikimų, kurie gali apsunkinti apsilankymą IAE. Prieš ekskursiją IAE, rekomenduojame
pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia dalyvauti ekskursijoje. Ekskursijos maršrutas
nėra pritaikytas neįgaliesiems ar judėjimo sunkumų turintiems asmenims.
3. Lankytojas atsako už prieš ekskursijos pradžią gautos informacijos įsisavinimą, leidimo patekti į
branduolinės energijos objekto aikštelę segėjimą visos ekskursijos metu, IAE darbuotojų ir kitų asmenų nurodymų
vykdymą, IAE ir branduolinės energetikos objektui taikomų teisės aktų reikalavimų laikymąsi. IAE negarantuoja ir
neprisiima atsakomybės dėl nepertraukiamos ar pilnos trukmės ekskursijos nustatytu maršrutu. IAE pasilieka teisę bet
kuriuo metu be išankstinio perspėjimo ir dėl bet kurios priežasties savo nuožiūra nutraukti ekskursiją, pakeisti
maršrutą ar lankytinus objektus. Lankytojams ekskursijos mokestis negrąžinamas dėl maršruto pakeitimo, ekskursijos
nutraukimo ankščiau laiko ar dėl bet kokios kitos priežasties, dėl kurios ekskursija galėjo pasikeisti ar neatitikti lankytojų
lūkesčių.
4. Visus lankytojų pateiktus asmens duomenis IAE renka, tvarko, apdoroja ir saugo griežtai laikydamasi
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų
teisės aktų nuostatų. Lankytojų asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens tapatybės dokumento numeris,
darbovietė, pareigos, gyvenamosios vietos adresas, atvaizdas) tvarkomi, siekiant įgyvendinti duomenų valdytojui
taikomą teisinę prievolę, nustatytą Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos
objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“. Asmens duomenys bet kokia apimtimi nebus
perduodami jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.
5. Ekskursijos metu lankytojai gali būti fotografuojami individualiai arba kartu su grupe. IAE gerbia
asmens teisę nesutikti būti fotografuojamu, todėl fotografuojama tik lankytojams sutikus žodžiu ir (ar) raštu. IAE
nuotraukas lankytojų prašymu gali persiųsti skaitmeniniu formatu, o fotografijos su lankytojų atvaizdais saugomos ne
ilgiau nei 5 darbo dienas, po kurių yra sunaikinamos negrįžtamai.

