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UKMERGES JoNo BASANAvIim,us cIMAZTJoJE IRENGTV vAIZDo srEBEJrMo
KAMERU NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENU TVARKYMO TVARKOS APRASAS

r sKYRrus. BENp'Rosros NUosrATos

1. Ukmerges Jono Basanavidiaus 'gimnazijoje irengtq vaizdo stebejimo kamerq
naudojimo t vaizdo duomenq tvarkymo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato Ukmerges Jono
Basanavidiaus gimnazijos (toliau - gimnazija) vidaus, pastato i5 lauko ir dalies lauko teritorijos
stebejimo, vaizdo iraSymo, perZi[rejimo, saugojimo, perkelimo ir naudojimo tvark4, uZtikrinant
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisinds apsaugos istatymo, ir kitq teises aktq laikym4si bei
igyvendinim4.

Z. Sis Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatymu, kitais teises aktais reglamentuojandiais santykius, kurie atsiranda tvarkant
asmens duomenis.

:. Sio Apra5o privalo laikytis visi Gimnazijos bendruomenes nariai ir sveiiiai.
4. Yaizdo stebejimas - prevencind saugumo priemone, kurios deka siekiama uZtikrinti

gimnazijos pastato ir jame esandio materialinio turto apsaug4, vieSqj4 tvark4, saugi4 aplink4,
uZkertandiq keli4 bet kokioms smurto, prievartos, patydiq, nederamo elgesio, 'zalingq iprodiq,
vagysdiq aprai5koms, ieinandiq ir i5einandiq asmenq kontroles tikslais, nukentejusiems asmenims
nustatyta tvarka gautr vaizdo iraSus, susijusius su ivykiais, kurie negindyinai padetq irodyti jq
nekaltum4, i teisingus gindytinq situacijq i5aiSkinimus ar bylq nagrinejimus.

5. Siame Apra5e vartojamos sqvokos:
Duomenq valdytojas Ukmerges Jono Basanavidiaus gimnazija, esanti adresu

J.Basnavidiaus g. 10, LT-20107, Ukmerge.
Duomenq subjektas - juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
Vaizdo ira5as - Gimnazijos patalpose ir teritorijoje irengtomis kameromis uZfiksuotas

vaizdas.
Vaizdo steb6jimas - vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant

automatines vaizdo stebejimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar Sie duomenys yra
i5saugomi laikmenoje;

Vaizdo duomenq ira5ymo irenginiai - gimnazijos turto apskaitoje esantys skaitmeniniai
irenginiai, skirti vaizdo duomenims irasyti, saugoti, perZilreti ir kopijuoti;

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

6. Kitos Apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teises
aktuose.

II SKYRIUS. GIMNAZIJOS STEBEJIMAS VAIZDO KAMEROMIS IR REIKALAVIMAI
GIMNAZIJOS DARBUOTOJAMS

7. Gimnazijos vidus pastatas i5 lauko ir dalis lauko teritorijos yra stebima vaizdo
stebejimo kameromis. Vaizdo iraSai saugomi, perZi[rimi bei kopijuojami istatymq nustatyta tvarka,
naudojant specialiai Siam tikslui skirtas laikmenas.

8. Gimnazijos pastat4 i5 lauko ir dali lauko teritorijos fiksuoja 12
kamerq. vidaus patalpos stebimos 12 vaizdo stebejimo kamerq (1 priedas).

9. Gimnazijos vidaus bei lauko teritorijos stebejimas vaizdo
nenutr[kstamas.

10. Vaizdo stebejimo kameros irengtos taip, kad atsiZvelgiant i nustatyt4

vaizdo stebejimo

kameromis yra

vitizdo stebejimo



tiksl4, vaizdo stebejimas vykdomas ne didesneje teritorijos ar patalpq dalyje, negu tai yra b[tina ir
renkama ne daugiau vaizdo duomenq, negu tai yra bfitina.

11. Vaizdo stebejimo kameros irengtos ir pritaikytos taip, kad neb[tq nukreiptos i erdves,
kuriq stebejimas nenumatytas ir toks stebejimas zemintq zmogaus orumq.

l2.Visus ira5omus vaizdo duomenis turi teisg tvarkyti Gimnazijos direktoriaus paskirtas
darbuotojas, atsakingas uZ vaizdo stebejimo ir vaizdo duomenq tvarkym4 (toliau - darbuotojas),
i5skyrus atvejus, kai sistemoje yra techniniai gedimai ar atliekami profilaktiniai darbai

13. SusipaZinti su vaizdo duomenimis turi teisg: direktorius, direktoriaus pavaduotojas
lkio reikalams, direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Gimnazijos darbuotojai igyvendindami Siq
teisg, ra5tu isipareigoja laikytis asmens duomenq apsaugq reglamentuojandiuose teises aktuose
nustatytq reikalavimrl.

14. Atsakingas uZ vaizdo stebejimo sistemos prieZi[r4 darbuotojas privalo:
14.1. laikytis pagrindiniq varzdo duomenq tvarkymo principq bei konfidencialumo ir

saugumo reikalavimq, itvirtintq Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme,
tvarkos apra5e ir kituose teises aktuose.

14.2. uZtikrinti, kad vaizdo stebejimo sistema biitq techni5kai tvarkinga, techniniai Sios
sistemos sutrikimai bDtq Salinami operatyviai, panaudojant visus turimus techninius resursus;

14.3. imtis priemoniq, kad butq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisdtam vaizdo
duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui,
saugoti vaizdo duomenq ira5ymo irenginiuose esandius duomenis;

14.4. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti
su vaizdo duomenimis tam teises neturintiems asmenims;

14.5. nedelsdamas praneSti gimnazijos direktoriui apie bet koki4 itartin4 situacij4, kuri
gali kelti gresmg gimnazijos tvarkomq vaizdo duomenq saugumui.

15. Darbuotojas uZtikrina, kad vaizdo ira5as bltq neprieinamas kitiems asmenims bei
neplatinamas.

III SKYRIUS. VAIZDO DUOMENU IRASYMAS IR SAUGOJIMAS

16. Vaizdo ira5ymo kameromis uZfiksuotas vaizdas skaitmeniniu bldu ira5omas i
saugojimo laikmenas.

17. Yaizdo duomenys vaizdo duomenq ira5ymo irenginiuose saugomi ne ilgiau kaip
15 kalendoriniq dienq.

18. Del ribotos kietojo disko talpos, vaizdo ira5ymo irenginys po l5 kalendoriniq
dienq automatiSkai i5trina seniausius vaizdo ira5us, o i atsilaisvinusiq vietq ira5o naujausi4 varzdo
sraut4.

19. Vaizdo iraSymo irenginys leidZia atlikti vaizdo ira5q paie5kEpagal dat4 ir laik4
(1 5 dienq laikotarpio).

rV SKYRruS. DUOMENU SUBJEKTO TEISry IGYVENDINIMAS

20. Duomenq subjekto ra5ytiniu pra5ymu, pateikus asmens tapatybg patvirtinant!
dokument4, arba teises aktq nustatyta tvarka vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas
(kopija) gali bffi i5duodamas:

20.1. jeigu jis yra i5saugotas;

20.2. jeigu jame nera uZfiksuoti tretieji asmenys arba yra trediqjq asmem+ ra5ytinis
sutikimas tokivaizdo !ra54 ftopij4) i5duoti.

Teisesaugos institucijq pra5ymu vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas (kopija)
gali blti i5duodamas be vaizde uZfiksuotq asmentl sutikimo.
21. Duomenq subjekto, norindio gauti vaizdo ira54 GoprjE), kuriame uZfiksuotas ne tik

jis, bet ir tretieji asmenys, pra5yme turi bflti nurodytas asmens duomenq naudojimo tikslas, teikimo
bei gavimo teisinis pagrindas ir pra5omq pateikti asmens duomenq apimtis.

22. Gimnazija, gavusi duomenq qubjekto paklausim4 del vaizdo duomenq, susijusiq su
juo, tvarkymo, ne veliau kaip per 30 kalendoiiniq dienq nuo duomenq subjekto pra5ymo gavimo
dienos atsako, ar su juo susijg vaizdo duomenys yra tvarkomi, saugomi, ir jei saug;omi, - apie Siq



duomenq teikimo tvark4.

V SKYRruS. DUOMENU SUBJEKTO INFORMAVIMAS VYKDANTVAIZDO STEBEJIMA

23. Apie vykdom4 vaizdo ai5kiai ir tinkamai
informuojama ispejamaisiais Zenklais su vi Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines

rmacija.
tvarkym4 informuojami pasira$tinai.

apsaugos istatyme reglamentuota privaloma i
24. Darbuotojai apie vaizdo

VI SKYRIUS. NUOSTATOS

25. Gimnazijos darbuotojai, paZeidg Sio apra5o reikalavimus, atsako teises aktq nustaty'ta tvarka
26. UZ apra5o laikymosi prieiltuA ir jame reglamentuotq nuostatq vykdymo kontolg atsakingas

gimnazijos direktorirs.
27. Apra5as skelbiamas gimnazijos intemetineje svetaineje http://basanaviciu-s.ukmerge.1m.lt.
28. Pasikeitus teises akttl nuostatoms del asmers duomenq teisines apsaugos,.jomis

vadovaujamasi i5 karto ir inicijuojami nauji Sio apra5o pakeitimai. Pakeitimai gali biiti inicijuojami ir ivertints
taikymo praktika



Ukmerges Jono Basanavidiaus gimnazijoje
irengtq vaizdo stebejimo kamerq naudojimo
ir vaizdo duomenq tvarkymo tvarkos apra5o
Priedas Nr.1

GIMNAZIJOS PASTATO IS LAUKO IR DALiES LAUKo TERIToRIJoS STEBEJIMAS
VAIZDO KAMEROMIS
Eil.Nr. Pavadinimas Kiekis Stebejmo erdve

Pastato vaizdo stebejimas i5 lauko ir dalies lauko teritoriios
Kamera I 1 Pagrindinis iejimas (Maironio g. kryptis)
Kamera2 I Basanavidiaus g. link pagrindinio ielimc,
Kamera 3 1 Pagrindinis ieiimas (Basanavidiaus g. kryptis)
Kamera 4 I Kiemas (ieiimas i pastata)
Kamera 5 1 Vidinis kiemas ieiimo laiptai
Kamera 6 1 Sporto aik5tele (priestato kryptis)
Kamera 7 1 Sporto aik5tele (Maironio g. kryptis)
Kamera 8 1 Kiemas (Maironio e. kyptis)
Kamera 9 1 Vidinis kiemas (nuo priestato)
Kamera 10 1 Dviradiq stovejimo aikStele
Kamera 11 1 Zalias sporto aikStynas
Kamera 12 1 Kiemas (prie avarinio i5eiimo)

Vidaus patal pq vaizdo stebejimas
Kamera 1 I II a. foie sales kryptis
Kameru2 1 I a. priestato koridorius
Kamera 3 I I a. pagrindinis koridorius
Kamera 4 I II a. priestato koridorius
Kamera 5 1 II a . koridorius link priestato
Kamera 6 1 III a. priestato koridorius
KameraT 1 I a. koridorius nuo bibliotekos
Kamera 8 1 I a. koridorius link priestato
Kamera 9 1 I a. foie
Kamera l0 1 Pagrindinis ie.limas
Kamera 1l 1 I a. pastato ir priestato iungtis
KameraT2 1 I RDbine
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