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KAUNO ,,5r.O" PRADINES MOKYKLOS EENGTU VAIZDO
STEBEJIMO KAMERU NAUDOJTMO rR VAITDO DUOMET\-IJ TVARr(YMO TVARr(OS

APRASAS

I. BEI\DROSIOS I\UOSTATOS

1. Kauno ,,Silo" pradines mokyklos lrengtq vaizdo stebejimo kamery naudojimo ir vaizdo duomenq
tvarkymo tvarkos apraSas (toliau - Apra5as) nustato Kauno ,,Silo" pradines mokyklos lauko teritorijos stebejimo,
vaizdo lra5ymo, perZiiirejimo, saugojimo, perkelimo ir naudojimo tvark4, uZtikrinant Lietuvos Respublikos asmens
duomenq teisines apsaugos istatymo ir kiq teises aktq laikym4si bei igyvendinim4.

Z. Sis &arkos apralas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos lstatymu 7Lin., 1996, Nr. 63-1479 2008,Nr. 22-804; 201 1, Nr. 65-3046), Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso antrosios knygos 2 skyriumi 12in, 2OOO, Nr. 74-2262; 2000, Nr. 80), Duomenq teikimo duomenq
subjektui atlyginimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 20ll m. rugsejo 14 d. nutarimu
Nr. 1074 1Zin.,2Ot1, Nr. 115-5408), kitais teises aktais reglamentuojandiais santykius, kurie atsiranda tvarkant
asmens duomenis.

3. Sio tvarkos apra5o privalo laikytis visi Kauno ,,Silooo pradines mokyklos bendruomenes nariai
ir svediai.

4. Yaizdo stebejimas - prevencind saugumo priemond, kurios deka siekiama uZtikrinti vie5Ej4 tvarkq
sveikq uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos, patydiq, nederamo elgesio, vagysdiq aprai5koms ir
Zalingiems iprodiams, Kauno ,,Silo" pradines mokyklos ir jos bendruomends nariq naudojamo hrrto saugumo
tikslais, paialiniq asmeml kontrolei, kitoms asmenq teisems ir laisvems (mokiniq ir darbuotojq saugumui jiems
esant ugdymo lstaigoje ar jos teritorijoje, nukentejusiems asmenims nustatJrta tvarka gauti vaizdo lraSus, susijusius
su ivykiais, kurie negindytinai padetq irodyti jq nekaltum4, i teisingus gindytinq situacijq i5ai5kinimus ar bylq
nagrinejimus, i sveik4 gyvenim4 sv€ikoje aplinkoje, i kuno neliediamumq ! sveikatos pagalb4 iStikus nelaimei ir
pan.).

5. Siame apraSe vartojamos s4vokos:
Duomenr; valdltojas - Kauno ,,Silooo pradine mokykla, esanti adresu Kariunq pl. 3, Kaunas.
Duomenq subjektas - juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
Vaizdo ira5as - Kauno ,,Silo" pradines mokyklos irengtomis kameromis uZfiksuotas vaizdas.
Vaizdo stebEjimas - vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant

automatines vaizdo stebejimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar Sie duomenys yra iSsaugomi
laikmenoje.

Vaizdo duomenq lra5ymo irenginiai - Kauno ,,Siloo'pradines mokyklos turto apskaitoje esantys
skaitmeniniai frenginiai, skirti vaizdo duomenims lraiyti, saugoti, perZiiireti ir kopijuoti.

Vaizdo steb6jimo sistema - vaizdo duomenq ira5ymo irenginiai ir vaizdo stebejimo
kameros.

Kauno ,,Silo" pradin6s mokyklos darbuotojai - darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Kitos Siame apraie vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos Respublikos

asmens duomenq teisines a,pllrugos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose.
II. KAUNO,,SILO" PRADINES MOKYKLOS STEBEJIMAS VAIZDO KAMEROMIS IR
REIKALAVIMAI

KAUNO,,STLO* PRADTNES MOKYKLOS DARBUOTOJAMS

6. Kauno ,,Silo" pradines mokyklos lauko teritoriayrafiksuojama vaizdo stebejimo kameromis. Jei
reikia, vaizdo lraSai saugomi, perZiiirimi bei kopijuojami lstatymq nustatlta tvarka, naudojant specialiai Siam
tikslui skirtus DVR lrenginius.

7. Kauno ,,Silooo pradines mokyklos lauko teritorijos stebejimas vaizdo kameromis yra

7



2

nenutrtikstamas.

8. Vaizdo stebejimo kameros irengtos taip, kad atsiZvelgiant ! nustat5rt4 vaizdo stebejimo tikslq
vaizdo stebejimas vykdomas ne didesneje teritorijos dalyje, negu tai yra butina ir renkama ne daugiau vaizdo
duomenq, negu tai yra bDtina.

9. Yaizdo stebejimo kameros irengtos ir pritaikytos taip, kad nebiitq nukreiptos ! erdves, kuriq
stebejimas nenumatytas ir toks stebejimas Zemintq Zmogaus orum4.

10. Kauno ,,Silo" pradines mokyklos lauko teritorijq erdves fiksuoja 3 vaizdo stebejimo kameromis
(priedas).

11. Visus ira5omus vaizdo duomenis turi teisg kontroliuoti tik Kauno ,,Silo" pradines mokyklos
direktoriaus paskirtas darbuotojas, atsakingas :uLvaizdo stebejimo sistemos techning pieLinrEir vaizdo duomenq
kontrolg (toliau - atsakingas tL vaizdo stebejimo sistemos prie1irrr4 darbuotojas), i5skyrus atvejus, kai sistemoje
yra techniniai gedimai arba atliekami profilaktiniai darbai.

12. SusipaZinti su vaizdo duomenimis turi teisg visi Kauno ,,Siloo' pradines mokyklos darbuotojai,
kurie igrvendindami 5i4 teisg, isipareigoja laikytis ADTAI 25 straipsnio reikalavimq.

13. Atsakingas uL vaizdo stebejimo sistemos prielinr4darbuotojas privalo:
13.1. laikytis pagrindiniq vaizdo duomenq tvarkymo principq bei konfidencialumo ir saugumo

reikalavimq, itvirtintq Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos lstatyme, Siose nuostatuose ir
kituose teises aktuose;

13.2.'ui7ril<rinti, kad i stebim4 erdvg nepatektq gyvenamosios patalpos, lejimai i jas, joms
priklausandios privadios teritorijos, patalpos, kuriose asmenys pagrlstai tikisi absoliudios privatumo apsaugos;

13.3. uZtikrinti, kad vaizdo stebejimo sistema biitq techniSkai tvarkinga, techniniai Sios sistemos
sutrikimai btrtq Salinami operatyviai, panaudojant visus turimus techninius resursus;

l3'4. imtis priemoniq, kad biitq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisdtam vaizdo duomenq
snnaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui, saugoti vaizdo duomenq
ira5ymo irenginiuose esandius duomenis;

13.5. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemondmis susipaZinti su vaizdo
duomenimis tam teises nefurintiems asmenims;

13.6' nedelsdamas praneSti Kauno ,,Silooo pradines mokyklos direktorei ar direktores pavaduotojai
Ekio reikalams apie bet koki4 ltartin4 situacij4, kuri gali kelti gresmg Kauno ,,Silo" pradines mokyklos tvarkomq
valzdo duomenq saugumui ;

13.7. darbuotojai isipareigoja i patalpE, kurioje yra vaizdo iraSymo irenginiai, nelleisti pa5aliniq
asmenB uZtikrinti, kad vaizdo lraias bltq neprieinamas kitiems asmenims bei neplatinamas, pastebejp vaizdo
stebejimo sistemos darbo sutrikimus, nedelsiant informuoti atsaking4 asmen!.

14. Atsakingas tLvaizdo stebejimo kamery prieLinr1 darbuotojas pasira5ytinai supaZindinamas su
asmens duomenq teising apsaug4 reglamentuojandiais teises aktais ir lsipareigoja jq laikytis.

IIr. vArzDo DUoMENU IRASYMAS rR SAUGOJTMAS

15. Vaizdo ira5ymo irenginyje (DVR) kameromis uZfiksuotas vaizdas skaitmeniniu biidu irasomas i
vidinius kietuosius diskus (HDD).

16. Yaizdo duomenys vuzdo duomenq ira5ymo irenginiuose saugomi ne ilgiau kaip 14 kalendoriniq
dienq.

17. Yaizdo lra5ymo irenginys po 14 kalendoriniq dienq automati5kai i5hina seniausius vaizdo
lra5us, o i atsilaisvinusi4 viet4 ira5o naujausi4 vaizdo sraut4.

18. Atsiradus poreikiui vaizdo ira5ymo irenginio nustatymai gali buti keidiami.
19 . Y aizdo lra5ymo irenginys leidiia atlikti vaizdo iraiq paie5k4 pagal dat4 ir laik4.

rv. DUoMEt[t/ SUBJEKTO TETSTU IGYVENDTNTMAS

20. Duomenq subjekto raiytiniu praiymu, pateikus asmens tapatybg patvirtinant! dokument4, arba
teises aktq nusta{rta tvarka vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas (koprja) gali bUti i5duodamas:

20.1. jeigu jis yra i5saugotas;

20.2. jeigujame nera uZfiksuoti tretieji asmenys arba yra trediqjq asmenq raSytinis sutikimas toki



vaizdo ira54 ftopij4) i5duoti.

21. Teisesaugos institucijq pra5ymu vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas (kopija) gali
buti i5duodamas be vaizde uZfiksuotq asmenq sutikimo.

22. Duomenq subjeklo, norindio ga.uti vaizdo !ra54 ftopij4), kuriame uZfiksuotas ne tik jis bet ir
tretieji asmenys praSyme turi biiti nurodytas asmens duomenq naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis
pagrindas ir pra5omq pateikti asmens duomenq apimtis.

23. Kauno ,,Silo" pradine mokykla, gavusi duomenq subjekto paklausim4 del vaizdo duomenq,
susijusiq su juo, tvarkymo, ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo duomenq subjekto pra5ymo gavimo
dienos atsako, ar su juo susijg vaizdo duomenys yra tvarkomi, saugomi, ir jei saugomi, - apie Siq duomenq teikimo
atlyginimo dydi ir tvark4.

24. Yaizdo ira5o kopijos parengimo iSlaidas, kurios atitinka laikmenos kain4 apmoka duomenq

subjektas norintis gauti vaizdo !ra54 ftopij4) i Kauno ,,Silo" pradines mokyklos nurodyt4 atsiskaitom4j4 s4skait4

banke.

25. Duomenq subjekto teises ig;vendinti grieZtai laikantis ADTAI 25 straipsnio reikalavimq.

v. DUOMENT/ SUBJEKTO TNFORMAyTMAS VYKDANT VATZDO STEBEJTMA

26. Apie vykdom4 vaizdo stebejim4 teritorijoje ir patalpose aiSkiai ir tinkamai informuojama

ispejamaisiais Zenklais su visa Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme reglamentuota
privaloma i nformac ij a.

27. Yykdant vuzdo stebejim4 darbo vietoje, kuriose dirba darbuotojai, Sie darbuotojai apie vaizdo
duomenq tvarkym4 informuojami pasira5ytinai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Kauno ,,Silo" pradines mokyklos darbuotojai, paieidE Sio apraSo reikalavimus, atsako teisds

aktq nustagrta tvarka.
29. Tvarkos apra5as skelbiamas Kauno ,,Silo" pradines mokyklos interneto svetaineje

www.silas.kaunas. lm.lt
30. UZ Sio apra5o laikymosi prieLinr1 ir jame reglamentuotq nuostatq vykdymo kontrolg atsakingas

informaciniq ir komunikacinirl technologijq specialistas.

31. Vaizdo stebejimo kamery naudojimo ir vaizdo duomenq tvarkymo tvarkos apra5as, ivertinus
taikymo praktik4, esant poreikiui atnaujinamas inicijuojant naujus Sio apra5o pakeitimus.

32. Pasikeitus teises aktq nuostatomis, jomis vadovaujamasi i5 karto, nelaukiant apraSo

pakeitimo.


