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vArzDo srEBEJrMo KAMERU NAUDOJTMO rR VATZDO DUOMENV TVARKYMO
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
vaizdo duomentl tvarkymo tvarkos apra5o (toliau Apra5as) tikslas - reglamentuoti vaizdo stebejim4 Vytauto DidZiojo universiteto ,,AtLalyno" progimnazijoje
(toliau - Progimnazija), ultikrinant2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir
1. Vaizdo stebejimo kamerq naudojimo

ir

kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (toliau - Reglamentas (ES) 20161679), Lietuvos Respublikos
asmens duomenq teisines apsaugos istatymo (toliau ADTAD, kitq istatymq bei teises aktq,
reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4 ir apsaug4, nuostatq igvendinim4.
2. Progimnazijoje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 20161679,
ADTAI, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos administraciniq nusiZengimq kodeksu, Apra5u ir kitais
teises aktais, reglamentuojandiais asmens duomenq tvarkym4 ir apsaug4.
:. Sis Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos lstatymu, kitais teises aktais, reglamentuojandiais santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens
duomenis.

4. Apra5e vaftojamos s4vokos atitinka ADTAI vartojamas s4vokas. Apra5o nuostatos negali
plesti ar siaurinti ADTAI taikymo srities bei prie5tarauti ADTAI nustatltiems asmens duomenq tvarkymo
reikalavimams ir kitiems asmens duomenq tvarkym4 reglamentuojantiems teises aktams.
5. Vaizdo stebejimas - prevencind saugumo priemond, kuria siekiama uZtikrinti vie5qj4 ttrarkq,
uZkerlandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos, patydiq, nederamo elgesio, vagysdiq aprai5koms ir
Zalingiems iprodiams, mokyklos ir jos bendruomends nariq naudojamo tutlo saugumo tikslais, ieinandiq ir
i5einandiq asmenrl kontroles tikslais, kitoms asmenll teisems ir laisvems (mokiniq ir darbuotojq saugumui
jiems esant ugdymo istaigoje ar jos teritorijoje, nukentejusiems asmenims nustaflrta tvarka gauti vaizdo

jq nekaltum4, i teisingus gindytinq situacijq
lra5us, susijusius su ivykiais, kurie negindytinai padetq irodli
i5ai5kinimus ar bylq nagrinejimus, ! sveik4 gyvenim4 sveikoje aplinkoje, i k[no neliediamum4, i sveikatos
pagaLbq i5tikus nelaimei

irpan.).

6. Siame Apra5e vartojamos s4vokos:

Duomenq valdytojas
P artizant4 g. 4 6,

-

Vytauto DidZiojo universiteto ,,AtZalyno" progimnazija, esanti adresu
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Duomenq subjektas -juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
Vaizdo ira5as - Progimnazijos patalpose ir teritorijoje irengtomis kameromis uZfiksuotas
vaizdas.

vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant
automatines vaizdo stebejimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar Sie duomenys yra iSsaugomi

Vaizdo steb6jimas

-

laikmenoje.

Vaizdo duomenq iralymo frenginiai - Progimnazijos turto apskaitoje esantys skaitmeniniai
perZiilreti ir kopijuoti.
irenginiai, skirti vaizdo duomenims irasyti, saugoti,
Vaizdo steb6jimo sistema - vaizdo duomenq ira5ymo irenginiai ir vaizdo stebejimo kameros.
Darbuotojai - Progimnazijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

7. Kitos 5iame apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos

2

Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme ir kituose LR teises aktuose.

II SKYRruS
VAIZDO
KAMEROMIS IR REIKALAVIMAI MOKYKLOS
MOKYKLOS STEBEJIMAS
DARBUOTOJAMS
ir lauko teritorija yra fiksuojama vaizdo stebejimo kameromis. Yaizdo
iraiai saugomi, perZilrimi bei kopijuojami fstatymq nustatlta tvarka, naudojant specialiai Siamtikslui skirnrs
NVR irenginius.
8. Progimnazijos vidaus

9. Progimnazijos vidaus bei lauko teritorijos stebejimas vaizdo kameromis yra nenutriikstamas.

10. Vaizdo stebejimo kameros lrengtos taip, kad atsiZvelgiant i nustatSrtq vaizdo stebejimo
tiksl4, vaizdo stebejimas vykdomas ne didesneje teritorijos ar patalpq dalyje, negu tai yra bltina, ir renkama
ne daugiau vaizdo duomenq, negu tai yra butina.
1 1. Vaizdo stebejimo kameros irengtos ir pritaikytos taip, kad nebfitq nukreiptos i erdves, kuriq
stebejimas nenumatytas ir kuriq stebejimas Zemintq Zmogaus orum4.
12. Progimnazijos lauko teritorijos erdves fiksuoja 8 vaizdo stebejimo kameros, vidaus patalpq

koridoriq erdves fiksuoja 8 vaizdo stebejimo kameros.
13. Visus ira5omus vaizdo duomenis turi teisg tvarkyti tik mokyklos direktoriaus paskirtas
darbuotojas, atsakingas ti vaizdo stebejimo sistemos techning prieLiIir4 ir vaizdo duomenq tvarkym4 (toliau
- atsakingas uLvaizdo stebejimo sistemos prieZilr4 darbuotojas), i5skyrus atvejus, kai sistemoje yra techniniai
gedimai arba atliekami profilaktiniai darbai.
14. SusipaZinti su vaizdo duomenimis turi teisg visi darbuotojai, kurie, igyvendindami 5i4 teisg,
fsipareigoja laikytis asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiuose teises aktuose nustaQrtq reikalavimq.
15. Atsakingas ul.vaizdo stebejimo sistemos prieLifirq darbuotojas privalo:
15.1. laikytis pagrindiniq vaizdo duomenq tvarkymo principq bei konfidencialumo ir saugumo
reikalavimq, itvirtintq Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme, Siuose nuostatuose
ir kituose teises aktuose;
15.2. uLtikrinti, kad j stebim4 erdvg nepatektq gyvenamosios patalpos, joms priklausandios
privadios teritorijos, patalpos, kuriose asmenys pagristai tikisi absoliudios privatumo apsaugos;
15.3. uifikrinti, kad vaizdo stebejimo sistema b[tq techni5kai tvarkinga, techniniai Sios
sistemos sutrikimai b[tr] Salinami operafviai, panaudojant visus turimus techninius resursus;
15.4. irntis priemoniq, kad bltq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam vaizdo duomen4
sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui, saugoti vaizdo

-

duomenq iraiymo irenginiuose esandius duomenis;

15.5. neatskleisti, neperduoti

ir

nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti su

vaizdo duomenimis tam teises neturintiems asmenims;
15.6. nedelsdamas prane5ti Progimnazijos direktoriui apie bet koki4 itartin4 situacij4, kuri gali
kelti gresmg Progimnazijos tvarkomq vaizdo duomenq saugumui.
16. Budetojai ir budintys darbuotojai ipatalpq, kurioje yruvaizdo ira5ymo irenginiai, neileidZia
paSaliniq asmenq, uZtikrina, kad vaizdo lra5as butq neprieinamas kitiems asmenims bei neplatinarnas.
17. AtsakingasuLvaizdo stebejimo kamerq prieLiir4darbuotojas pasiraiytinai supaZindinamas

su asmens duomenq teising apsaugq reglamentuojandiais teises aktais ir isipareigoja jq laikytis. Atsakingas
asmuo pasira5o Konfidencialumo pasiZadejim4 (priedas), kuris saugomas jo asmens byloje.

III SKYRIUS
VAIZDO DUOMENV IRASYMAS IR SAUGOJIMAS
18. Vaizdo lra5ymo irenginyje (NVR) kameromis uZfiksuotas vaizdas skaitmeniniu budu
ira5omas i vidini kiet4ii diska @DD),
19. Yaizdo duomenys vaizdo duomenq ira5ymo irenginiuose saugomi ne ilgiau kaip 14

a

J

kalendoriniq dienq.

20. Del ribotos kietojo disko talpos, vaizdo ira5ymo irenginys po 14 kalendoriniq dienq
automatilkai iltrina seniausius vaizdo ira5us, o i atsilaisvinusi4 viet4 fra5o naujausi4 vaizdo sraut4.
21. Atsiradus poreikiui, vaizdo ira5ymo irenginio nustatymai gali bilti keidiami.
22.Yaizdo lra5ymo irenginys leidhiaatlikti vaizdo ira5q paie5k4 pagal datq irlaik4.

IV SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMAS
23. Duomenq subjekto ra5ytiniu pra5ymu, pateikus asmens tapatybq patvirtinanti dokument4,

gali bfiti
arba teises aktq nustatlrta tvarka vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas (koprja)
iSduodamas:

jis yra i5saugotas;
23.2. jeigujame nera uZfiksuoti tretieji asmenys arbayra trediqjq asmeml ra5ytinis sutikimas

23. 1. jeigu

toki vaizdo ira54 ftopij4) i5duoti.
24. Teisesaugos institucijq pra5ymu vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas (kopija)
gali bnti i5duodamas be varzde uZfiksuotq asmem+ sutikimo.
jis, bet
25. Duomenq subjekto, norindio gauti vaizdo ira34 ftopij4), kuriame uZfiksuotas ne tik
ir tretieji asmenys, pra5yme turi biiti nurodytas asmens duomenq naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo
teisinis pagrindas ir pra5omq pateikti asmens duomenq apimtis.
juo,
26. Progimnazija, gavusi duomenq subjekto paklausim4 del vaizdo duomenq, susijusiq su
atsako, ar
tvarkymo, ne veliau kaip per 10 kalendoriniq dienq nuo duomenq subjekto pra5ymo gavimo dienos
juo susijg vaizdo duomenys yra tvarkomi, saugomi, ir jei saugomi, - apie Siq duomenq teikimo tvark4'
su

V SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTO INFORMAVIMAS VTKDANT YAIZDO STEBEJIMA

27. Apie vykdom4 vaizdo stebejim4 teritorijoje ir patalpose ai5kiai ir tinkamai informuojama
teisines apsaugos istatyme reglamentuota privaloma
ispejamaisiais Zenklais su visa LR asmens duomenq
informacija.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

lio apraSo reikalavimus, atsako teises aktq nustatytatvarka.
skelbiamas Vlauto DidZiojo universiteto ,,AtLalyno" progimnazijos

2g. Darbuotojai, pa1eidg

29. Tvarkos apra5as
interneto svetaineje.

30. IJL Sio apra5o laikymosi prieLirrr4
atsakingas direktoriaus pavaduotojas [kiui.

ir jame reglamentuotq nuostatq vykdymo kontrolg

ir

vaizdo duomenq tvarkymo tvarkos apra5as,
poreikiui atnaujinamas inicijuojant naujus Sio apra5o pakeitimus'
ivertinus taikymo praktik4, esant
32. pasikeitus teises aktq nuostatoms, jomis vadovaujamasi i5 karto, nelaukiant apraSo

31. Vaizdo stebejimo kamerq naudojimo

pakeitimo.

Vaizdo stebejimo kamerq
naudojimo ir vaizdo duomenq
tvarkymo tvarkos aPra5o
priedas

KONT'IDENCIALUMO PASIZADEJIMAS
20......-........-.......
Kaunas

A5,

(pareigq pavadinimas)

(vardas, pavarde)

bet kokiomis priemonemis susipazinti su vaizdo
pasizadu, neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq
ar institucijoms, ir ,ztikri,ti' kad vaizdo |raxas hrulr1
duomenimis tam teises neturintiems ur..ri*,
neprieinamas kitielrs asmenims bei neplatinatnas
tsiPareigoju:

o

o
o

saugoti asmens duomenq PaslaPti;
Respublikos istatymais;
tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos
tvarkym4 ir apsaug4, nuostatq'
kitq teises akq, reglamentuojandiq asmens duomenq

laikytis

(pareigq pavadinimas)

(para5as)

(vardas ir pavarde)

