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vaizdo duomenq
tvarkymo taisykliq patvirtinimo
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VILNIAUS VLADISTAVO STROKOMLES GIMNAZIJA
V AIZD O DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES,
pagal2016
m.
balandZio 27 d. Eutopos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 20161629
Priimtos
del fuiniq
asmeml apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo
nuostatas

r.
1"
2'
3'
4'
5'

6'
7'
8'
9'
10'
1'1"

II.
1"
2'

PAGRTNDTNES S.{VOKOS
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazija, istaigos kodas 190001462, re$stracijos
adresas Linkmeng g.
8, LT-09300 Vilnius, kontaktai: el. p. rastine@sirokomles.vilrrius.lm.lt,
tel. nr. 2 Ts 1,0 47. Toltau vaizdo
duomemtr tvarkyrno ir naudojimo taisyklese ,,fstaiga,,.
Darbuotojas - reiSkia asmeni, kuris su lstaiga yrisudargs darbo ar panaBaus
pobudZio sutard ir [staigos
vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba
tokius duomenis tvarko pagal savo
pareigybiniuose nuostatose lvardytas darbo funkcij as arba,kurio asmens
duomenys yra tvarkomi.
Darbuotojo darbo vieta - darbui skirta [staigoje esanti patalpa, kurioje
[staigos Darbuotojas, atlieka

pareigybds aprabyme nustatytas funkcijas.
Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu
- duomenq subjekhr, kurio tapatybe
ytaLinoma arba gali buti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant
vaizdo duomenimis.
Duomenq tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas
veiksmas: rinkimas, uZra5ymas,

kaupimas, saugojimas, ktasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas
(papildymas ar taisymas),
teikimas, paskelbimas, naudojimas, logines ir
larba) aritmetines opuru"i;or, paie5ka, skleidimas,
naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmtl rinkinys.
Duomenq fuarkytojas - juridinis ar fizinis (kuris nera duomenq valdytojo
darbuotojas) asmuo, duomenq
valdytojo igaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenq tvarkytojasir (arba)
jo skyrimo tvarka gali buti
nustatyti istatymuose ar kituose teises aktuose.
Duomenq valdytoias - [staiga, kuri viena arba drauge su kitais nustato
asmens duomenq tvarkymo
tikslus ir priemones.
Prieiga prie vaizdo irangos - fizine prieiga ar prieiga elektroninio
rybio priemonemis, suteikianti
asmeniui galimybg keisti, Salinti ar atraujinti technines vaizdo
irangos komponentes ar programing
irangq nustatyti vaizdo lrangos veikimo parametrus.
vaizdo iranga 'vaizdo stebejimo ir ira5ymo technine ir programine
lranga.
Reglamentas - 201'6 m. balandiio 27 d. Europos Parlimento
ir Tarybos reglamento (ES) 201,6/679 det
hzirut4 asmenq aPsaugos tvarkant asmens duomenis ir d6l
iaisvo tokigd.uomeiq judejimo nuostatas.
Taisykles - Sios,,vilrriaus vladislavo sirokomles gimnazijos
vaizdo duomenq wartymo taisykles,,.
BENDROSIOSNUOSTATOS
Taisykles reglamentuoja |staigos teritorijoje vykdomE vaizd.o
stebejimry pasitelkiant stebejimo kameras,
kuriq ira5ai automatiniu bndu talpinami ir saugojami serverio talpykloje.
Be kita ko, [staigos mokiniq ir
darbuotojq nuotraukq (atvaizdq) rinkim4 ir ,r.rgoji*4.

vaizdo duomenq tvarkymo [staigoje taisykliq tikslas

-

reglamentuoti vaizdo duomenq tvarkymq

fstaigoje, uZtikrinant 2016 rn. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 20161619 del
hzirul asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq
duoirenq judejimo nuostatas,

1.

l5

Vilniaus Wadislaao Sirokomlds gimnazij os aaizdo duomeny taarkymo taisyklbs

Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos
lstatymo bei kitq susijusiq teis6s aktq laikym4si

ir lgyvendinim4.

ru.
1.
2.

3'
4'
5'
6.
7.
ry.
1'
2.

J.

4.
5.

6.

V.
1.

2.

vArzDo STEBEJTMO TIKSLAS IRAPIMTIS
Vaizdo stebejimo tikslas - uZtikrinti mokiniq sveikata naudojantis [staigos teikiamomis mokymosi
paslaugomis. Be kita ko, uztikrinti [staigos darbuotojq ir mokiniq turto apsaugq.
Yaizdo stebejimas vykdomas [staigos veiklos patalpose adresu Linkmenq g. 8, LT-09300 Vilnius:
2.1". Lauko teritorija prie iejimo i |staig4;
2.2. [staigoskoridoriuosekiekvienamekorpuse;

2.3.
2.4.

[staigos foje;

[staigosvalgykloje.
Yaizdo stebEjimo kameros turi buti irengiamos taip, kad vaudo stebejimas nebutq vykdomas didesneje
duomenq valdytojo teritorijoje ar patalpoje nei yra nurodyta 5i1+ Taisykliq 3 dalies 2 punkte.

Prieig4 prie Vaizdo duomenq turi tik [staigos direktorius, ra5tines ad"ministratore, direktoriaus
pavaduotojai (s4ra5as baigtinis).
Draudiiama vykdyti vaizdo stebejim4 patalpose, kuriose Duomenq subjektas pagrlstai tikisi absoliuiios
privatumo aPsaugos ir kur toks steb6jimas Zemintq Zmogaus orumq (pvz., tualetuose, persirengimo
kambariuose ir pan.).

[staiga uZtikrina, kad prieS patenkant

i

patalpas (erdves) visi asmenys konkliudentiniais Zenklais (spec.

Zenklais) butq inJormuoti apie vykdom4 stebejim4.
Vaizdo stebejimo apimtis keidiama tik pakeitus Taisykles.

NUOTRAUKOS (ATVAIZDO) RINKIMO TIKSTAS IR APIMTIS
Nuotraukos (atvaizdo) rinkimo ir saugojimo tikslas uZtikinti mokiniq popamokines veiklos
sklaid4
vieSojoje erdveje ir skatinti dalyvauti renginiuose, varZybose.
Atvaizdas renkamas tik gavus iSankstin! tevq (atstovq pagal
sutikim4 ir publikuojami

istatymfl
ilimtinai
tik [staigos intemetineje svetaineje.
Nuotraukos (atvaizdo) rinkim4 atlieka [staigos mokytojai/ aukletojai.
Duomenys kaupiami ir saugomi ne ilgiau kaip 6 (5eEis) men. nuo atvaizdo gavimo
dienos.
DraudZiama vykdyti nuotraukq (atvaizdq) rinkima patalpose, kuriose duomenq subjektas
pagristai tikisi
absoliudios privatumo apsaugos ir kur toks stebejimas Zemintq Zmogaus orume (pvz.,
tualetuose,
persirengimo kambariuose ir pan.).
|staiga uitinkrina, kad prieS nuotraukq (atvaizdq) rinkim4 mokiniai ir darbuotoj ai yra xtpaLrndinami su
jrtr teisemis, be kita ko, teise nesutikti su nuotraukos
(atvaizdo) rinkimu.
DUOMENU VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIIOS, TEISES IR PAREIGOS

Duomenq valdytojas turi Eias teises:
1'.1'. Rengti ir priimti vidinius teises aktus, reglamentuojanfius vaizdostebejimo vykdymry
L.2. Sprgsti del vaizdo duomenq teikimo;
1'3. Paskirti uL, vaizdo duomenq apsaug4 atsaking4 asmeni ar padalin!;
7.4. ]galioti duomenq tvarkytojus tvarkyti vaizdo duomenis.
Duomenq valdytojas turi Bias pareigas:
2'1" Uitikrinti Reglamento, LR ADTAI ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiose asmens duomenq
tvarkymry nustatytus asmens duomenq tvarkymo reikalavimus;
2.2. [gyvendinti duomenq subjekto teises Reglamento nustatyta tvarka;

2'3'

UZtikrinti asmens duomenq saugum+ igyvendinant tinkamas organizacines ir tectmines
asmens

2'4'

Parinkti tik toki duomenq tvarkytojry kuris garantuotg reikiamas technines ir
organizacines asmens
duomenq apsaugos priemones ir uztikrinhL kad tokiq priemoniq butq taikomasi
bei sudaryti

duomenq saugumo priemones;
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3.

sutartis su duomenq tvarkytojais. Duoti duomenq tvarkytojui nurodymus
del vaizdo duomenq
tvarkymo' Zinotr apie ketinamas sudaryti sutartis su pagalbiniais duomenq
tvarkytojais bei duoti
i5ankstinius raBytinius sutikimus del jq paskyrimo.
Duomenq valdytojas atlieka

Bias

funkcijas:

3.1. Nustato vaizdo stebejimo tiksl4 ir apimd;
3.2. Organizuoja vaizdo stebejimo sistemos diegimo darbus;
3.3. suteikia prieigos teises ir igaliojimus tvarkyti vatzdo duomenis;

3'4'
3'5'
3'6'
3'7'

Analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenq
tvarkymo problemas ir
priima sprendimus, reikalingus tinkamam vuzdostebejimo vykdymui
uZtikrinti;
Teikia metodinq pagalbE Darbuotojams ir Duomenq tvarkytojams
vaizdo duomenq tvarkymo

klausimais;

organizuoja Darbuotojq mokymus Asmens duomenq teisines apsaugos
klausimais;
vykdo kitas funkcijas, reikalingas igyvendinti 5iq Taisykliq + aatyye nurodytas
Duomenq valdytojo
teises

VI.
1"

2'
3'

ir pareigas.

VAIZDb DUOMENU TEIKIMAS IR DUOMENU GAVEIAI
vaizdo duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik esant LR ADTAI 5
straipsnyje nustatytam asmens
duomeng teiseto tvarkyrno kriterijui pagal Duomenq valdytojo ir
duomen j guv"lo sudaryt4 asmens
duomenq teikimo sutart! (daugkartinio teikimo atveju) arba duomen
l grrdio pra5ymq (vienkartinio
teikimo atveju). Sutartyje turi buti nurodytas ,r*"n. duomenq naudojimo
tikriur, teikimo ir gavimo
teisinis pagrindas, s4lygos, tvarka ir teikiamq asmens duomenq
apimtis. prasyme furi buti nurodytas
asmens duomenq naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis
pugrindm ir pralomq pateikti u.-"r,,

duomenq apimtis' Kai Asmens duomenys tvarkomi automatiniu
budu ir taikomos tinkamos duomenq
saugume uZtikrinandios priemones, teikiant asmens d.uomenis
pagal Duomenq valdytojo ir duomenq
gav6jo sudaryt4 asmens duomenq teikimo sutard, prioritetas
turi buti teikiamas automatiniam d.uomenq
teikimui, o teikiant asmens duomenis pagal duomenq gavejo praEymry
- duomenq teikimui elektroniniq
ry5iq priemondmis.

Yaizdo duomenys Duomenq valdytojo gali btti pateikti ikiteisminio
tyrimo istaigai, prokurorui ar
teismui del jq zinioje esandittr administraciniq, civiliniu baudLiamqjrabyirl,
kaip lrodymai ar kitais LR
istatymq nustatytais atvejais.
susipazinti su vaizdo duomenimis, daryti jq kopijas, jeigu
vaizdo medziagoje atsispindi

nei pats pra5antysis Duomenq subjektas dtaudLiama,isrt

y*r

daugiau asmenq

Eiq

Taisykli! L a. zp.nustatytus atvejus.

VII. TECHNINES IR ORGANIZACINES ASMENS DUOMENU SAUGUMO PRIEMONES
1,. UZtikrinamas aukitas yaizd,o duomenq saugumo lygis.
2' Siekiant uZtikrinti vaizdo duomenq sauguma igyvendinamos Eios organizacines ir

technin6s asmens

3'

duomenq saugumo priemonds: visi duomenys,
launa-l i5 vaizdo stebejimo priemoniq yra talpinami
[staigos serveryje prie kurio patekimas tretiesiems asmenims yra pilnai,pribotur.
Prieigos teisiq ir igaliojimq tvarkyti Yaizdo duomenis
suteikimo, naikinimo ir keitimo tvarka:
3'1' Prieigos teises ir igaliojimai tvarkyti Yaizdo duomenis suteikiami, naikinami
ir keidiami [staigos
vadovo isakymu;
3'2' Prieigos teises prie Yaizd,o duomenq turi tik [staigos direktorius, direktoriaus
pavaduotojai

3'3'

ir

ra5tin6s veddjas (s4ra5as baigtinis);

Del prieigos prie vaizdo duomenq suteikimo kreipiasi Duomenq
valdytojo darbuotojo tiesioginis

vadovas;

3'4' uz isakymo del prieigos prie vaizdo duomenq suteikimo ar naikinimo
3'5'

vykdlm4

atsakingas

[staigos direktorius (rastine@sirokomles.vilnius.lm.It, Linkmenq g. g, LT-09300
viLrius).
Prieigos teisds prie vaizdo duomenu naikinamos pasibaigus
Duomenq valdytojo ir jo Darbuotojo

darbo santykiams, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms
vykdyti prieiga prie vaizdo duomenq
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4'

nereikaling4 taip pat nutraukus asmens duomenq tvarkymo sutarti, sudaryt4
su asmens Duomenq
WarkytojU ar Siai sutardiai nustojus galioti.
3.5. Yaizdo duomenys ira5omi ! taikinaja serverio atminti.
Yaizdo duomenys iraSomi ir saugomi 1 (vienq) mdn., pasibaigus Siam terminui,
naujai ira5yti duomenys
perraSomi ant seniau lra5ytujq duomentl todel ankstesnieji yra automatiSkai
sunaikinami. 1"igq vuizAo
ira5q duomenys naudojami kaip lrodymai civilineje, administracineje ar baudZiamojoje byloje ar kitais
istatymq nustatytais atvejais, Yaizdo duomenys gali bnti saugomi tiek, kiek reikalinga Eiems duomenq
tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

VⅡ I.VAJZDO

1'
2'

Ix.
L.

DUOMENv SAUGUNIO PAZEIDIMu vALDYMO

rR REAGAVTMO Sruos
PAZEIDIⅣ IUS TVARKA
Duomenq valdytojo darbuotojai, turintys prieigos teisg prie Vaizdo
duomenttr pastebejg Vaizdo duomenq
saugumo paZeidimus (veiksmus ar neveikimfu galindius sukelti ar sukelianiiui
gr"r*g asmens duomenq
saugumui) turi inJormuoti jstaigos direktoriq.
[vertinus Vaizdo duomenq apsaugos paZeidimo rizikos veiksnius, paZeidimo poveikio laipsni,
Zalq ir
padarinius, kiekvienu konkrediu atveju |staigos vadovas priima sprendimus
iel priemoniq reikiamq
vaizdo duomenq apsaugos pazeidimui ir jo padariniams pa8afinti.

I

DUOMENU SUBJEKTO TEISIU IGWENDINIMO TVARKA
Duomenq subjektas turi 5ias teises:

1,.1,. lnotr (buti infomuotas) apie savo Vaizdo duomenq tvarkymry
1,.2. susipazinti su savo yaizdo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

1.3.

Nesutikti, kad bntq tvarkomi jo Vaizdo duomenys;
1.4.Reikalaui stlnaikind savo VaizdO duOme五 s arba sustabdytt
ζskyrus saugoiim%Savo vaizdO
duomenЧ tvarkymo veiksmus′ kai duomenys tvarkomi nesilaikantこ iO ir kitt istatymu nuostatt ar
reikalauti i6trinti savOヽ ″
aizdo duOmenis′ nenurodcs prieЙ asties.

2.

DuomenЧ
2.1,

stlbjekto teisё

Aslnenys′ ku五 e

Й
inou apie savO vaizdO duomenu tvarkyttlQ:gyvendinama tta tvarka:

nё ra

Duolnenu ValdytoiO darbuOtOiaiir kuriЧ

VaizdO duomenys tvarkom/、 γkdant

Vaizdo stebttimり apie vykdOmQ vaizdO steb可 hlQ yra infOrmuOia軋
lenteles p五

2.2.DuomenЧ

轟patenkant

iこ

kabinant infOrmacines

i patalPas ar teritorii%kuriOie vykdOmas vaizdO stebttimaS,

valdytOiO darbuOtOiai apie Vaizdo stebttima darb。

ar te五 toriiOie/kuttOSe dirba′

宙 etoie/DuomenЧ

tri bid infOn.luOialru:

valdytOiO patalpOse

2.2.1.P五 eこ pradedant vykdytt VaizdO stebttima arba pirmjQdarbuotOiO darbO dienら
darbO diena po darbuOtOiO atOStOtt nedarbingum0 1aikOtarpiO ir pan.′

arba pi...1可 Q

jei vaizdO stebttimas

buvo pradё tas vykdytiこ iu0 1aikOtarps.
2.2.2.Pasiraζ yunai supaを indinant su首 10mis Taisyklё mis.Atsakingas tt darbuOtOiu SupaZindinima
yra darbuotOiO tieSiOginis vadOvas.
3.

Duomenu subiekto teisё susipttinti su savo vaizdO duomenimisigyVendinamaこ

3.1.DuomenЧ

subiektas′

pateikeS DuomenЧ valdytOiui ar DuomenЧ

patvirtinant dOk― enta

arba teisё

s a範

ia tvarka

市 arkytoiui asmens tapatybe

nustatyta tvarka ar elektrOniniu ryこ
ku五 〇
s leidttia tinkamai identifikuOu asmertt pat宙 rtineS savo asmens tapatybe′

iЧ

pttemonё mis′

turi teise gaui
kOkiu tikslu jie tvark01城

inforlnac与 %iこ kOkiЧ こ
altiniu ir kOkie jO vaizdo duomenys surinkuノ
kokiems duomenu gavttamS teikiami ir buvO teikti bent per paskutinius宙
praこ yma

ene五 us metts.Jei

Duomenu stゎ jektas sillnこ ia ptttu ar per PaSiunilt ptte pra6)咀
10恒 ribiu p五 dё ta notarO
patvirtinta Duomenu subiekto asmens tapatyb9 pat宙 runanこ
irormaciioS apie asmeni kreiPiasijO atstOvaら

。dok― entO kOptta.Kai dё

jis turi pateikti atstOva宙

l

ma pat宙 rtinantt dOIC― entQ

ir savO asmens tapatybc pat宙 rtinanti dOkumenta.Tuo atvttu/jeigu Duomenu subjekto teisё

susipaЙ inti su savo VaizdO duOInerurrus′ negali biti lgyvendinta per DuolnenЧ
subjektO atstOvら
nepateikus Duollnenu SubiektO asIInens tapatybe patvirtinanこ
O dOkllmento arjO pat宙 rtintos kOpttOS
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(paz., Duomentl aaldytojas, neturbdamas duomenq subjekto aeido atoaizdo, negali igyaendinti duomen4
subjekto teisbs susipaiinti su souo aaizdo duomenimis), Duomenq subjekto atstovas apie tai turi bnti
in{ormuojamas ne veliau kaip per 30 kalendoriniq diemtr nuo kreipimosi dienos. Jei Duomenq

subjekto atstovo prabymas i6reikStas ralytine forma, duomenq valdytojas

3.2.
3.3.

3.4.

4

X.
1

2.

Ｏυ

4.

5.

turi pateikti

jam

atsakym4 rabtu.
Pra5ym4 del susipaZinimo su Yaizdo duomenimis ir Yaizdo duomenr.l gavimo subjektai gali
pateikti el. p. rastine@sirokomles.vilrrius.lm.lt arba atsiqsti praSym4 registruotu pa5tu adresu

Linkmenq g.8, LT-09300 Vilnius.
Gavus Duomeng subjekto paklausim4 del jo Vaizdo duomeml tvarkymo ir patikrinus Duomeml
subjekto tapatybg, Duomenq subjektui suteikiama informacija, ar su juo susijg Vaizdo duomenys
yra tvarkomi ir pateikiami Duomenq subjektui praSomi duomenys (sudaroma galimybe Duomenq
valdytojo patalpose perZiureti vaizdo iraiq arba, Duomenq subjekto praSymu, pateikiama vaizdo
lraSo kopija i5orineje duomenq laikmenoje ar nuotrauka).

lgyvendinant Duomenq subjekto teisg susipaZinti su savo Vaizdo duomenimis, uZtikrinama
tretiqjq asmenq teise i privatq gyvenima t. y. Duomenq subjektui susipaZistant su vaizdo ira5u,
jeigu vaizdo iraSe matomi kiti asmenys, kuriq tapatybe gali buti nustatyta, ar kita informacija, kuri
gali paZeisti treiiqjq asmeru+ privatumq (pvz., transporto priemones valstybinis numeris), 5ie
vaizdai turi bnti retuSuoti ar kitais butais panaikinama galimybe identifikuoti trediuosius asmenis.
3.5. Gavus Duomenq subjekto praBymq susipaZinti su savo Vaizdo duomenimis, informacija, ar su juo
susijg Vaizdo duomenys yra tvarkomi, ir Duomenq subjekto praSomi duomenys pateikiami ne
vdliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo Duomenq subjekto kreipimosi dienos. Duomenq
subjekto pra5ymu tokie duomenys turi buti pateikiami ra5tu. Neatlygintinai tokius duomenis
Duomeml valdytojas teikia Duomenq subjektui kart4 per kalendorinius metus. Teikiant duomenis
atlygintinai, atlyginimo dydis neturi virSyti duomentl teikimo s4naudq. Duomenq teikimo
atlyginimo dydi duomenq valdytojas nustato vadovaudamasis Duomenq teikimo duomenq
subjektui atlyginimo tvarkos aprabu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s 2001 m. vasario
28 d. nutarimu Nr. 228 ,,Del Duomenq teikimo duomemtr subjektui atlyginimo tvarkos apraSo
patvirtinimo".
Duomenq valdytojas turi teisg mot)'vuotai atsisakyti iglruendinti duomenq subjekto teises esant LR
ADTAI23 straipsnio 2 daly1e numatytoms aplinkybems.
BATGTAMOSIOS NUOSTATO S
Darbuotojai, kurie yra igalioti tvarkyti Vaizdo duomenis arba eidami savo pareigas |staigoje juos suZino,
privalo laikytis 5iq Taisyklirp pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo reikalavimrl bei konfidencialumo ir
saugumo reikalavimq, iMrtintq Reglamente, LR ADTAI ir Siose Taisyklese. Darbuotojai paLeidg
Taisykles, Reglament4 ir (ar) LR ADTAI atsako teisds aktq nustatyta tvarka.
Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supaZindinami pasiraSytinai. Priemus nauj4 darbuotoja jis su
Taisyklemis privalo buti supaZindintas pirmajE jo darbo dien4. UL. supaZindinimA su Taisyklemis
atsakingas tiesioginis darbuotojo vadovas.
Taisykles ne reiiau kaip kart4 per 2 metus perZiurimos ir, reikalui esant ar pasikeitus Yaizdo duomenq
tvarkymE reglamentuojantiems teises aktams, atnaujinamos.
Darbuotojai su Siomis Taisyklemis supaZindinami pagal vaizdo duomenq tvarkymo taisykliq 1 priedo
form4.
Darbuotojai, kurie turi prieig4 prie vaizdo duomenq su Siomis Taisyklemis supaZindinami pagal vaizdo
duomenq tvarkymo taisykliq 2 priedo formE.

Vilnirrus Wndislaoo Sirokomlis gimnazijos oaizdo dttomerul toarkymo taisykli4

L

priedas

PATVIRTINI'A
Direktoriaus
2018 m. geguZes 17 d. lsaki,mu Nr. V-83
Del varzdo duomenq
tvarkvmo tais_vkliq patr rrtinirno

VILNIAUS VLADISLAVO STROKOMLES GIMNAZIIOS
INFORMAVIMO APIE DARBUOTOJO VAIZDO DUOMENU TVARKYMA

(darbuotojo skyriaus pavadinimas, pareigos, vardas, pavardd)

INFORMAVIMAS APIE DARBUOTOIO VAIZDO DUOMENU TVARKYMA

(data)

(r,ieta)

A首 ′

(r,ardas, pavarde)

esu informuotas (-a), kad mano vaizdo duornenr.s (toliau - asmens duomeny.s) yra tvarkomi duomentl
vaidytojo Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazija, istaigos kodas 190001462, registracijos adresas Linkmenq
g. 8, LT-09300 Vilnius, kontaktai: el. p. rastine@sirokornles.r,ilnius.lm.lt, tel. nr. 275 10 47 (toliau -,,lstaiga")
lstaigos darbuotojq ir mokiniq sveikatos ir turto apsaugos tikslais.
Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomentl teisines apsaugos
istatymo (toliau - ADTAD 23 straipsnfe itvirtintomis asmens duomenq subjekto teisemis ir ADTAI 25
straipsnyje nustatyta tvarka turiu teisg: 1) Zinoti (buti informuotas) apie mano asmens duomenq tvarkym4; 2)
susipaZinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti mano asmens
duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant
ADTAI ir kitg asmens duomenq tvarkym4 reglamentuojaniiq teises aktq nuostatq.

(vardas, pavard6)

(parabas)

tonrkymo taistlkli4 2 priedas
vilfiiarts \4adislaao sirokomlis gimttaziios uaizdo dtLomenL

PAl'\'IRTINl'A
Direktoriaus
2,018 rn. geguZcs

l7 d. isaklmu Nr' V-83

Del r'arzdo duomenq
n arkl'mo taisykl it1 patv irtinimo

ISIPAREIGOJIMAS
SAUGOTI VAIZDO DUOMENIS
(Data, vieta)

A6′

suPrantu/

kad:

, i

--1-,-.-!--:..

(
:- r-,..:i.,i,, asmenq
.cmonrr Vaizdo
\/aizrlo dr'romenis
,lrromenis (toliau

klientr-1, clarbuotoju ir treiiqju
savo clarbc pagal uiimamas pareigvbes tvarkau fstaigos
neigaliotierns asmenims ar instituciioms;
peiduoti
ar
atskleisti
buti
vaizclo duomcnvs), ir kurie negali

i.
´

(Atstovo Pareigos, vardas, pavard6)

-

2.

ir kitus duomenis, leidiiandius programinemis ir techr.rinemis
draud2iama perduoti nelgaliotiems asmenims slapiaiodzius

3.

priemonemisarkitaipsudarytis4ll,gassusipaZintisu}staigojetvarktlmaisVaizcloduomcnimis;
atsakomybg pagal Lietu'os Respublikos lstatymus;
netinkamas Vaizclo duomenq t'arkymas guii rztro,kti

isipareigoju:

,1. saugotiVaizdoduomenqpaslapti;
n 1,:,-^^:^r^l-.'-^i- i.ir r,*aie
k
kut'iuose
teises aktais,
kitais rpicpc
^kfais5. tvarkvti Vaizdo duomenis, r,adovaudamiesi Reglamentc-r, Lietuvos Respublikos lstatymais
apibreZti tesdti Vaizdo duomenq tvarkvmo tikslai,:
! :- susipaZinti
-,, rrl
^-.^:,^^.,.i-+; su
tvarkoma informactla ne vrenam
6. ncatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sqi-r,gt1 jokiomis priemonemis
ribq;
viduje' tiek ui
7.
g.

ios
tiek lstaigos
asmeniui, kuris nera igaliotas nauclotis iia informaciia,
situacija kuri
saug4 atsakingiems asmenims apie bet koki4 itartin4
duomenr4
(ar)
ul,
ir
vadovui
tiesioginiam
savo
praneiti
gali kelti gr€smq Vaizdo duomenq saugumui;
taip pat bet
Vaizdo duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui'
siekdamas r,rikirsti keli4 atsitiktiniam ar neteisitam
r'inkmenas tinkamai ir saugiai;
kokiam kitam rreteisetam tVarkymui, sau5;oti clr-tomentl

kac-l:
g. savo tarn\.boje

Zinau,

r ,-,^^.-\ apdoroiimo'
r,-{mini<rr:
rr
^^.r.--.-ji*,- administravrmo
(uisakvmo)
(dar.bc) tvarkvsiu vaizrlo duomenis (i) Klientq sutartics
clel
instituciioms
valstvbes
(iii) Dtromcnrl pateikimo
j'vkclvmo; (ii) Darbuotojo identifikavimo ]staigos cluornenq sistemose;
su paslaugu ig1'r'cndinimu' pateikimu'
sus!usitl
(ir')
Problemq,
*uk-o1i-o;
su c-lar.bo santykiais susijr-rsiq iimoktl

sutrikdoma
Seimos nariais, ieigu iv,vksta avariia ir del to
panauclojimu iisprendimo; (v) susisiekimo su Darbuotoio
analitikos
verslo
(r'ii)
tikslais;
teisiniais
ir
prevenciios atskleidimo
Darbuotojo s'eikata; (r,i) Administracinials, nusikaltimtl
Be
tikslais'
(r'iii)
Audito
jq
kok-vbg;
tobulinti
pasla,gas bei
bei statistikos analizes, bendrqjq tvrimr-g, kurie leicllja gerinti
tikslais'
ir turto aPsaugos
kita ko, lstaigos k1ientrl, Llarbuotoiq, treiiqju asmellll sr"eikatos
duomenq teisines aPsau8os istatymo pazeidim4 tulesiu
asmcns
Respublikos
LietuYos
ir
10. tti,iio lsipareigojimo nesilaik.vm4
Respublikos
vaizclo rluomenq tvarkymas pazeidziant Lietuvc'rs
atsakyti pagal galiojaniius Lietuvos Respublikos ir,u,y*rr.
asmens
Respublikos
Lietuvos
nustatytq
teisiq'
duomenq subjekto
asmens duomenq teisines apsauSos istatym4 ir
Respublikos
Lietuvos
pagal
atsakom,vbg
arlministracing
duomentl teisines apsaugos istatyme, paZeidimas uztraukia
kodeks4;
administraciniq nusiZengimq
galiojimo laikotarpi ir nutraukus darbo santvkius' pagal
11. ijs isipareigtlimas galios vis4 sutar.tics tarp clarbuotoio ir lstaigos
LietuvosRespublikosasmensduomentlteisinesaPsaugosistatymo30straipsnio6dali.

(Atstovo tvarkytojo pareigvbi)

(Paraias)

(Vardas, Pavardd)

