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VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO AKMENĖS RAJONO AKMENĖS
GIMNAZIJOJE TAISYKLIŲ APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijoje
taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens duomenų apsaugą Akmenės gimnazijoje (toliau
– gimnazija), užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų
teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis:
2.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
2.2. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo
priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m.
lapkričio 12 d. įsakymu Nr.1T-71;
2.3. gimnazijos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais gimnazijos
galiojančiais teisės aktais.
3. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų teisinės apsaugos
įgyvendinimo gimnazijoje technines ir organizacines priemones.
4. Taisyklių privalo laikytis visi gimnazijos bendruomenės nariai.
5. Vartojamos sąvokos:
duomenų valdytojas – Akmenės rajono Akmenės gimnazija;
vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu (toliau – Vaizdo
duomenys), tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo kameras),
nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje.
atsakingas asmuo – gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už
vaizdo apsaugos sistemos techninę priežiūrą; vaizdo įrašų administravimą ir saugojimą vaizdo
įrašymo įrenginyje.
trečiasis asmuo – vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas fizinis asmuo, išskyrus
duomenų subjektą, kurio tapatybę galima nustatyti (identifikuoti) pagal vaizdo įraše užfiksuoto
atvaizdo apimtį (veidą, ūgį ir pan.).
vaizdo įrašas – vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas.
vaizdo įrašymo įrenginys – skaitmeninis APPRO DVR įrenginys, skirtas vaizdui
įrašyti bei saugoti.
vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas
naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar šie duomenys
yra išsaugomi laikmenoje.
6. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
II. GIMNAZIJOS TERITORIJOS VAIZDO STEBĖJIMAS, VAIZDO ĮRAŠŲ
SAUGOJIMAS BEI IŠDAVIMAS
7. Vaizdo stebėjimo sistemos panaudojimo tikslai ir subjektai:
7.1. gimnazijos teritorijos, vaizdo stebėjimas yra vykdomas teisės pažeidimų
prevencijos, progimnazijos ir jos bendruomenės narių turto apsaugos ir/ar saugumo, progimnazijos
darbo organizavimo sistemos tobulinimo (vidaus administravimo) įeinančių ir išeinančių asmenų
kontrolės tikslais.

8. Vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimo proporcingumas:
8.1. Vaizdo stebėjimo sistemos panaudojimas yra papildoma priemonė vykdant teisės
pažeidimų prevenciją, gimnazijos ir jos bendruomenės narių turto apsaugą ir/ar saugumą,
gimnazijos darbo organizavimo sistemos tobulinimą.
9. Vaizdo stebėjimo vykdymo proporcingumas:
9.1. Kamerų išdėstymas:
9.1.1. video kamerų išdėstymas ir su tuo susijusių duomenų tvarkymas gimnazijos
teritorijoje organizuotas taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga ar
daugiau nei būtinai reikia asmenų;
9.1.2. video kameros įrengtos ir pritaikytos taip, kad operatorius negalėtų jų nukreipti į
erdves, kurių stebėjimas nenumatytas;
9.1.3. operatoriams pravedami apmokymai, kuriuose supažindinami su privatumo
principais ir jų pažeidimo pasekmėmis;
9.1.4. vaizdo stebėjimo operatorius informuotas, kad įrangą galima naudoti tik tiems
tikslams, kurie yra nurodyti ją įdiegiant;
9.2. vaizdų tvarkymas (saugojimas, naudojimas, naikinimas):
9.2.1. gimnazija yra atsakinga už duomenų saugumą;
9.2.2. vaizdo laikmenose esanti informacija saugoma vieną mėnesį, po to informacija
yra sunaikinama automatiniu būdu, ją ištrinant iš vaizdo įrašymo laikmenos;
9.2.3. duomenų valdytojai, duomenų tvarkytojai ir darbuotojai privalo saugoti asmens
duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Jei yra teisėtas tikslas paviešinti
vaizdo informaciją, pakanka juodos juostelės uždengiančios įraše esančio pašalinio žmogaus akis
arba padaryti neaiškų/užtemdyti visą žmogaus siluetą;
9.2.3. teisę peržiūrėti saugomus vaizdo įrašus turi gimnazijos direktorius arba
gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, išskyrus atvejus, kai sistemoje yra techniniai
gedimai arba atliekami profilaktiniai darbai;
9.2.4. gimnazijoje įrašų peržiūrėjimas vykdomas tik uždaroje patalpoje, į kurią patekti
neturi teisės niekas kitas;
9.2.5. gimnazijos bendruomenės narys, norintis, kad būtų peržiūrėtas vaizdo įrašas, rašo
gimnazijos direktoriui prašymą, nurodydamas tokios peržiūros konkretų tikslą, norimos peržiūrėti
medžiagos datą bei laiką. Prašymas apsvarstomas per tris dienas ir atsakymas pateikiamas
pareiškėjui.
10. Duomenų subjektų teisės:
10.1. informavimas apie stebėjimą:
10.1.1. gimnazijos teritorijoje, kurioje vykdomas video stebėjimas, matomose vietose
iškabinta informacija apie tai, kad teritorija yra stebima.
11. Vaizdo sistemų operatorių švietimas:
11.1. pradedantys dirbti su vaizdo kameromis operatoriai supažindinami pasirašytinai su
vaizdo duomenų gavimo, saugojimo, naikinimo procedūromis, asmenų subjektų bei trečiųjų asmenų
teisėmis bei savo atsakomybe;
11.2. progimnazijos darbuotojai pasirašytinai susipažįsta su šiomis Taisyklėmis.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Gimnazijos atsakingi darbuotojai įsipareigoja į patalpą, kurioje yra vaizdo įrašymo
įrenginys, neįleisti pašalinių asmenų, užtikrinti, kad vaizdo įrašas būtų neprieinamas kitiems
asmenims bei neplatinamas, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos darbo sutrikimus, nedelsiant
informuoti gimnazijos direktorių.
13. Darbuotojai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Pasikeitusiomis teisės aktų nuostatomis vadovaujamasi iš karto, nelaukiant Aprašo
pakeitimo.
_________________

