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LtnLrvtw V MoKvKLoJE-DAR Lu,y tt, IRENGTU vArzDo sTEBEJIMo KAMERU
NAUDOJIMO, VAIZDO DUOMENU TVARKYMO BEI SIGNALIZACIJOS NAUDOJTMO

TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1, Ziehmariq moliykloje-clarZelyje jrengtq vaizclo stebe.jimo l<amerq nauclojirno ir vaizclo
duomenq tvarkymo bei signalizacijos naudojimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato ZieLnari,4
mokyklos-darZelio (toliau - Mokylcla) signalizacijos naudojimo, vidaus patalpq, laul<o telitolijos
stebejimo, vaizdo jra5ymo, perZilrrejimo, saugojimo, pelkelimo ir naudojimo tvarkq. uZtihrinant
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos jstatymo, ir kitq teises ahtq laikym4si bei

igyvendinim4.
Z, Sis tvarkos apra5as pareugtas vaclovaujantis Lietuvos Respublikos asmells cluomenq teisines

apsaugos istatymu (Zin., 1996, Nr. 63-1419;2008, NL. 22-804;2011, Nr. 65-304G), Lietuvos
Respublil<os civilirrio kodel<so antrosios knygos 2 skyrir.rmi (Zin.,2000,Nr, 14-2262;2000, Nr. B0),
Duomenq teikimo cluomentl subjehtui atlyginirno tvarkos apra5u, patvirtirrtu Lietuvos Respubtikos
Vyriausybes 201I m. rugsejo l4 d. nutarimu Nr. 1074 (Zin.,20ll, Nr. Il5-5408), kitais teises al<tais
reglamentuojandiais santykius, lturie atsiranda tvarhant asmens duornenis.

3, Sio tvarkos apra5o privalo laikytis visiMohyhlos benclruomenes nariai ir svediai.
4. Signalizacija bei vaizclo stebejimas - prevenciud saugumo priemond hurios deka siehiama

uZtikrinti vieSqiq tvark4, sveikq, uZhertandi4 heliq bet l<ohioms smurto, prievartos, patydiq, nedelamo
elgesio, vagysdiq aprai5koms ir Zalingierns ipror)ianrs, gimnazijos il jos bendruomends nariq nauclo.iamo
turto saugumo tihslais, jeinandiq ir i5einandirl aslrel]r] l<ontroles tilislais, l<itoms asmenq teisems ir
laisvems (ugdytinitl ir darbuotojrl saugurnui jiems esant ugdyuro istaigoje ar jos teritorijoje,
nultentejusierns asrneuims nustatyta tvarl<a gauti vaizdo iraius, susijusius su ivykiais, kurie negindytinai
padetq irodyti jq nekaltum4, ! teisingus gindytinq situacijrl i5ai5kinimus ar bylq nagrinejimus, j sveikq
gyvenimq sveikoje aplinkoje, i kfino neliediamumq, i meclicininE pagalb4 i5tihus nelaimei ir pan.).

5. Siame apra5e vartojamos sqvolios:
Duomenq valdytojas - LieLmariqmokyhla-clarZelis, esanti aciresu: Vytauto g.44A,Zielmariai.
Duomenq subjeht:rs - julidinis al fizinis asrl'luo, kuriarn teikiami asutens duomenys.
Vaizdo iraSas - Mokykloje irengtomis l<ameronris uZfiksuotas vaizdas.
V:riztlo steb6jirnas - vaizdo cluomentl. susijusiq su fiziniu asr.neniu, tvarkymas naudojant automatines
vaizdo stebejimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar 5ie duomenys yra iSsaugomi laikmenoje.
Vaizdo duomenrg ira5ymo irenginiai - gimnazijos turto apskaitoje esantys skaitmeniniai lrenginiai,
skirtivaizdo duomenims lra5yti, saugoti, perZitrreti ir kopijuoti.
Vaizdo steb6jinto sistema - vaizclo duomeuq ila5ymo irenginiai il vaizclo stebejimo liameros.
Mokyl<los d:rrbuotojai - clarbuoto.jai, clirbantys pagal clar.bo sutar.tis.
Signalizacij:t - judesio, stil<lo dhZio, optinitl ir t.t. jutil<li11 bei rril<r'oprocesoriniq apsaugos pultq visunra,
skirta pastattl ar teritolijrl apsaugai.
Centralizttoto steb6jimo sistema (toliau - CSS) - gnlpe prietaisq, priirnandiq ir registruojandirl
techninemis priemonemis stebimtl ar saugomq objehtq apsarrgos pnltrl pranesirnus laidinemis, raclijo ar'

rnobiliojo ry$io bangomis ir formuojandiq Sviesos ir garso signalus savo indil<atoriLrose arba
perifelin iuose jlengi n iuose.

Objekto apsaugos pulttrs - plietaisas. sLqrrograrnuotas objehte irengtos apsaugines signalizacijos
priemotrdtns liontroliuoti ir valdyti il infblnracijai apie.jq buhlg percluoti liitoms CSS.
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[sibrovimo signalas - apsaugines isiblovirno signalizacijos laidinemis Iinijomis, radijo arba mobiliojo
ry5io bangomis iCSS perduotas specialus signalas, I<uriuo pranesanra, l<ad suveil<e signalizaci.jos
jutiklis.

Reagavimas - saugq atliekandios imones darbuotojq, vyhdandiq patruliavim4, i5vykimas i ivykio vietq.

6, Kitos Siame apra5e vartojanios sqvokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme il ltituose LR teises aktuose,
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I(AMEROMIS IR REII(ALAVIMAI DARBUOTOJAMS

7. Mokyklos vidaus ir laul<o teritorijayra filisuo.jarna vaizdo stebejimo l<arneromis. Vaizdo

ira5ai saugomi, perZiurimi bei liopijuojami istatyniq nustatyta tvarka, naudojant specialiai Siam tihslui
skirtus DVR ilenginiurs.

8. Moltyklos vidaus bei lauho teritorijos stebejirlas vaizclo hameromis yra nenutmhstamas.
9. Yaizdo stebejimo hameros ilengtos taip, had atsiZvelgiant i nustatyt4 vaizdo stebejimo

tiksl4, vaizdo stebejimas vykdomas ne didesne.ie teritoriios ar patalpq dalyje, negu tai yra btitina ir
renkama ne daugiau vaizdo duomenq, uegu tai yla butina.

10. Vaizdo stebe.iimo ltatneros irengtos ir pritaihytos taip, kad nebrltq nuhreiptos ierdves,
huriq stebejintas neuurnatytas ir toks stebejimas Zeurinttl Zmogaus onulEl

I l, Mokyklos laulto teritorijos erdves fiksuoja 4 vaizdo stebejimo kameros. Vidaus
patalpq-horidoriq erdves fiksuoja I vaizdo stebejimo hamera (l pLiedas).

12. Visus iraSomus vaizdo cluomenis turiteisg tvall<ytitilt Mohyklos direktoriaus paskirtas
darbuotojas, atsakingas uL vaizclo stebejir-no sistemos techninq prieZiur'4 ir vaizdo duomentl tvarkym4
(toliau - atsakingas uL vaizdo stebe.jimo sistemos plieZilrr4 darbuoto.ias), iSskyrus atvejus, lcai sistemoje
yra techniniai gedimai arba atliel<arni profilaktiniai darbai,

13. SusipaZinti su vaizdo duomenimis turi teisg visi Mokyhlos darbuotojai, l<urie

igyvendindami Siq teisg, isipaleigoja laikytis Asrrens duomenq apsilugi) r'eglamentuojandiuose teises
aktuose rT ustatytq re ilcalavinr q.

14, Atsakingas uZ vaizclo stebeiimo sistemos plieZitira dalbuotojas privalo:
14.1. lailtytis pagrindiniq vaizclo cluomenrl tvarhymo principq bei honfidenoialumo ir

saugumo reil<alavimq, itvirtintq Lietuvos llespublikos asrneus cluornenq teisines apsaugos istatyme,
Siose nuostatuose ir kituose teises alituose;

14.2. uLtikrinti, I<ad istebimq erclvg nepatektq gyvenamosios patalpos, iejirnai ijas, joms
priklausandios privadios teritorijos, patalpos, I<uriose asmenys pagrjstai til<isi absoliudios privatumo
apsaugos;

14,3. uZtikrinti, kad vaizdo stebejirlo sistema biitq techni5hai tvarkinga, techniniai Sios
sistemos sutrikirnai btitq Salinami operatyviai, panauclojant visus tLuimus techninius resrrrsus;

14.4. imtis pliemoniq, liad bltq uZlcirstas l<elias atsitiktiniam ar neteisetam vaizdo
duomeuq sunaikinimui, pal<eitimui, atslcleidimui, taip pat bet kohiarn kitam neteisdtam tvarkymui,
saugoti vaizdo duomenrl ira5ymo irenginiuose esandius duomenis;

14.5, neatsltleisti, nepercluoti ir nesudaryti sqlygq bet kol<iomis priemondmis susipaZinti su
vaizdo duomenimis tam teises neturintiems asmenimsl

14.6. nedelsdamas praneSti Mokyltlos clilehtoliui ar dilektoriaus pavaduotojui Ikio ir
bendriesiems reihalams apie bet kokiq itartin4 situacij4, huri gali kelti gresmg Mokyklos tvarhomrl
vaizdo duomenq saugumui;

14.7. darbuotojai isipareigoja ipatalpq, hulio.je yla vaizdo jra5yrno irenginiai, neileisti
pa5alinirl asmenq, uZtil(rinti, l<ac[ vaizdo jLa5as butq neprieinarras hitiems asmenims bei neplatinarnas,
pastebejq vaizdo stebejimo sistemos darbo sutlihinrus, nedelsiant inforniuoti atsahing4 asrreni arba
direktoriaus pavaduotojq frliio il bendriesiems reil<alarns.

15. Atsahingas uL vaizdo stebe.iimo kamenl prieZiur4 clarbuotojas pasira5ytinai
supaZindindinamas su asmens cluomenq teisinE apsaugq reglamentuojandinis teises aktais ir isipareigo.ja



jq laikytis.

rrr. vAIZDo D{.roMENV IRASYMAS rR SAUGOJIMAS

16. Vaizdo iLa5ymo jrenginyje (DVR) lianreromis uZfil<suotas vaizcias skaitrneniniu b[c1u

ira5omas i vidinikietEjidisliq (l{DD) ltrrio talpa I terabaitas.
17. Yaizdo duomettys vaizclo ciuomentl jraSyuro irenginiuose saugomi ne ilgiau l<aip l4

kalertdorini11 dienq.
lB. Del ribotos kietojo disho talpos, vaizdo iLa5ymo irenginys po 14 lcalendoriniq dienq

automati5kai i5trina seniausius vaizdo iraSus, o i atsilaisvinusiq vietq ira5o naujausi4 vaizdo sraut4,
19, Atsiraclus poreikiui vaizdo ira5ymo irenginio nustatymai gali butikeidiami,
20. Vaizdo iLa5ymo irenginys leidZia atlikti vaizdo jLa5q paiesli4 pagal dat4 iL laik4.

III. DUOMENV SUBJEK'TO TEISIU IGYVBNDINIMAS

21. Duomeuq subjekto ra5ytiniu praSymu, pateikus asrlrens tapafybg patvirtinanti
dokument4, arba teises al<tt1 nustatyta tvarka vaizdo stebejimo hameromis uZfil<suotas vaizdas (l<opija)
gali btlti i5duodamas:

2l .l. jeigu jis yra iSsaugotas;
21.2. ieigu jame net'a uZfilrsuoti tretieji asmer]ys alba yra trediqiq asmenq ra5ytinis

sutikimas toki vaizdo iraS4 (l<opijq) iSduoti.
22. Teisesatrgos institucijq pLaSyrnu vaizclo stebe.jiuro kameromis uZfil<suotas vaizclas

(kopija) gali briti iSduoclamas be vaizde uZfiksuotq asr.nenr[sutil<imo.
23. Duomeltq subjekto, norittdio gauti vaizdo ira54 (kopil4), kuriarne uZfiksuotas ne tik jis

bet ir tretieji asmenys pra5yme turi buti nuroclytas asmens duomenrl naudojimo tikslas, teihimo bei
gavimo teisinis pagrindas ir pra3omq pateikti asmens duornenq apin-rtis.

24. Mokykla, gavusi duomenq subjekto pahlausim4 del vaizclo duomenq, susijusiq su juo,
tvarkymo, ne veliau haip per 30 kalendoriniq dienq nuo cluomeuq subjekto pra5ymo gavimo dieuos
atsako, ar su juo susijg vaizdo duomenys yla tvalliouri, saugouri, il jei saugouri, - apie 5iq cluomenq
teikimo atlyginimo dydi iL tvarh4.

25. Yaizdo ira5o ltopiios parengirno iSlaiclas, hurios atitinka laikmenos kain4 apmoka
duomenrl subjektas norintis gauti vaizdo iraSq (liopijq) j Moliyklos nLrrotyt4 atsisl<aitomr!q s4skaitq
banke.

IV. DUOMENU SUBJEKTO INFORMAVIMAS VYI(DANT VAIZDO STEBEJIMA

26. Apie vykcloniq vaizdo stebejimq teritorijoje ir patalpose aiSkiai ir tinliamai
informuojama ispejamaisiais Zenklais su visa LR asmel.)s duomenq teisines apsaugos istatyure
reglamentuota privalonra infolrlac ija.

27. Yykdant vaizdo stebe.iimq darbo vietoje, kuriose dilba clarbuotojai, 5ie clarbuotojai apie
vaizdo duomenq tvarhym4 infbrm uoj am i pas ira5ytinai.

IV. SIGNALIZACIJOS NAUDOJIMAS IR REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS

28. Mokyklos darbuotojai. esantys atsahingi uL objekto signalizacijos sistemos
naudojimq (signalizacijos sistemos [jungimq, i5jungirnq) irlarba yra paskirti patil<etiniais (toliau
signalizacijos sistemos naudotojai) pasiraSytinai supaZindinami su Siuo tvarlcos apraSu.

29. Signalizacijos naudotojq s4ra54 tvirtina Mohyhlos direktorius isaltymu. Su Siuo
isakymu signalizacijos sistemos naudotojai supazinclinanii pasirasytinai.

30. Jei signalizacijos sistemos naudotojas atleidZiamas i5 pareigq irlarba kitaip
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iSaiSkinama, kad jis ttebesittituclos signalizacijos lioclu, apie tai ueclelsiaut ra5tu praneSama saugos
tarnybai, nttrodant kam ii uuo kada tLrri buti panail<in1as signalizacijos lioclas.

31, Atsiradus nauiierns signalizacijos sistemos naudotojams, apie tai la5tu prane5ama
saugos tarnybai. Saugos tarnybos atsaltingas asmuo nau.lqii signalizacijos sistenios naudotojo koclq jvecla

i centralq,

32. Signalizacijos sistemos nauclotojai privalo:
32.1. ultikrinti, had ihi ofielito signalizacrjos sistemos ijungimo:
32.1.1. objeltte nelilitq Zmortitl, gyvhnrl, ltu'ie gali sul<elti klaidingus signalizacijos

suveihimus;
32.1.2. trZtihlinti, kad butrl uZclalytos visos vidines pastatp durys, langai bei LrZrahintos

iSorines durys;

32.1,3. uZtiltrinti, ltad nebrltrl uZdengti judesio tutikliai;
32.1.4. isitiliinti, jog nera ijungtq nebltinrl elel<tros, vandeus, clujq ir kihl prietaisq, l<urie

gali sukelti gaisrq, avarijil irlarba klaidingus signalizacijos suveikimus.
32.2. Lail<y t"is s ignal izac, ij os s istem os eksp loatavimo instrukoij 11.

32.3. PraneSti sattgos talnybai apie su r-ib.iehto apsauga susiiusius ivyhius.
32,4. Neatsli[eisti pa5aliniants asmeninis valtotojo signaIizaciIos l<odo,
32.5. Pastebejus objel<te isilauZimo poZyniius, ueclelsiaut iuolmuoti saugos tarnybq bei

i5saugoti ivykio viet4 rastoje brthle.f e,

veikimui.
32.6. Neatlikti kitq veiksmq, kurie galetq trukdyti signalizacijos sistemos tinkamam

33. Nedarbo dienomis, neclarbo laiku signalizacijos sistemos naudotojai, jei nauclojasi
Mokyklos patalpomis, privalo:

33.1. lailtyti uZral<iutas ie.iimo !pastat4 cluris, hol nera ijungta signalizacija,
34. Signalizaciios sistemos naucloto.jai tuli teisg at5aukti saugos tarnybos greitojo

reagavimo grupes ekipazo vyliimq i ob.jeht4,.iei ivylio valtotcr.io hlaicla.
35' Patiketiniai (atsaltingi uZ objekt4 asmenys) privalo saugos tamybai teletbnu

atsiliepti/atsakyti visq parq.
36. Signalizaoijos sistemos technini aptarnavim4 atlieka UAB ,,Sigelas" (direlrtorius

Vygintas Rudzkis, tel: 865532I51,lygio g.9I-38, LT-08234 Vihiius).

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Mokyhlos darbuotojai, paZeiclg Sio apla5o reikalavinius, atsako teises aktq nustatyta
tvarka.

38. Tvarlios apra5as skelbiamas ZieLrrariqmohyhlos-clarZelio interneto svetaineje
http ://www.vvturel is, kaisiaclo rys. I m. ltl

39.UL Sio apra5o laikymosi pLieZilrrq ir jame reglarnentuottl nuostatq vylidymo l<ontrolg
atsal<ingas direl<torius beidirel<toriaus pavacluotojas lrliio ir bendliesierns reikalams,

40. Pasil<eittts teises alttq nuostatoms, jomis vadovaujamasi i5 l<arto, nelaul<iant apla5o
paheitimo,
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i)eLmariqmokykloje-d arLelyje lren gttl vaizdo
stebejimo kamerq naudojimo ir vaizdo duomenq
tvarkymo tvarkos apra5o I priedas

LAUKO TERITORIJOS IR VIDAUS PATALPU STEBEJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

Vaizdo stebejimas lauko teritorijoje ir viclaus patalpose vykdomas adresu Vytauto g. 44A, Ziehmariai.

EiI.

Nr.

Pavadinimas Kieki
s

Stebdjimo erdvd

Teritorijq stebi 4 vaizdo stebdjimo hameros

I I Kamera I Fiksuoja Mokyklos poZemines perejos erdvE,

Fiksuoja pagrindinio lejimo i Mokyklq erdvE bei

ivaZiavimo vartus.
2 2Kamera I

J 3 Kamera I Filtsuoja lauko pavesines ir pietines puses lauko Zaidimq
aihityn4. automobiIiq stovejirno ail<Steles erdvg.

4 4I(auiera 1 Fil<suoja automobiliq stovejimo ail<Steles erdvE bei dali laul<o

Zaidirl14 ail<Styno telitolijos erdves.

Vidaus patalpas stebi
kamera

1 vaizdo stebdjimo

5 Kamera I Fiksuoja I aukSto iejimo i Mokykl4 vidines duris ir Iauk5to
koridoriq.
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irengtq vaizdo stebejimo kamerq naudojimo ir vaizdo
duomenq tvarkymo tvarkos apra5o 2 priedas

LAUKO TERITORIJOS IR VIDAUS PATALPU STEBEJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

Vaizdo stebOjimas lauko teritorijoje ir vidaus patalpose vykdomas adresu Vytauto g. 44A, LieLmariai.

Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis StebOjimo erdvd

Vidaus patalpas stebi 2 vaizdo stebdjimo kameros

I 6 kamera 1 Fiksuoia rflsyie esanti koridoriu.
2 7 kameru I Fiksuoia rtisyie esanti hola ir dali koridoriaus.

Teritorij4 stebi 1 vaizdo steb6jimo kamera

J 8 kamera 1 Fiksuoja antro iejimo i Mokykl4 erdvg ir dalf lauko Zaidimq
aik5teles.


