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VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJA 

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (toliau tekste – Taisyklės) yra parengtos 

įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas) (toliau tekste – BDAR), taip pat vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau tekste – ADTAĮ), 2019 

m. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau tekste – Inspekcija) 

Rekomendacija dėl vaizdo duomenų tvarkymo daugiabučiuose ir privačiuose 

gyvenamuose namuose, 2017 m. lapkričio 29 d. 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo 

grupės Skaidrumo užtikrinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/679 gairėmis, 2004 m. 

vasario 11 d. 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės nuomone Nr. 4/2004 dėl 

asmens duomenų tvarkymo vaizdo stebėjimo priemonėmis bei kitais asmens duomenų 

apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir jų išaiškinimais. 

2. Taisyklėse naudojamos sąvokos: 

2.1. Įstaiga – Vilniaus Gabijos progimnazija, įstaigos kodas 305607594; 

2.2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta 

arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę 

galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, 

visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo 

numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to 

fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar 

socialinės tapatybės požymius (toliau tekste – Vaizdo duomenys); 

2.3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis 

priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija 

ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, 

adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, 

platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar 

sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas; 

2.4. Vaizdo stebėjimas – su fiziniu asmeniu susijusių vaizdo duomenų tvarkymas, naudojant 

tam automatines vaizdo stebėjimo kameras; 

2.5. Vaizdo stebėjimo įranga – vaizdo duomenų fiksavimo techninė ir programinė įranga; 

3. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR 

bei kituose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  



 

II SKYRIUS 

 VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 

4. Vaizdo duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais: 

4.1. vaizdo duomenys privalo būti tvarkomi tik tokiu būdu ir priemonėmis, kad būtų 

užtikrintas jų saugumas. Vaizdo duomenys privalo būti apsaugoti nuo neteisėto jų 

tvarkymo, taip pat nuo tvarkymo be tam duoto sutikimo. Visa tai turi būtų įgyvendinta 

pasitelkiant tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios leistų užtikrinti 

duomenų tvarkymo saugumą, įskaitant ir jų apsaugą nuo netyčinio praradimo, 

sunaikinimo ar sugadinimo; 

4.2. vaizdo duomenys laikomi tik tokį laikotarpį, kokį būtina, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais 

šie duomenis buvo renkami. Išimtinais atvejais, jeigu vaizdo duomenys bus tvarkomi 

archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba 

statistiniais tikslais, duomenys galėtų būti saugomi ilgesnį laikotarpį;   

4.3. vaizdo duomenys turi būti tikslūs bei, esant netikslumams, atnaujinami. Turi būti imtasi 

pagrįstų priemonių, techninių ar organizacinių, kad netikslūs duomenys visuomet būtų 

patikslinami arba ištrinami; 

4.4. vaizdo duomenų turi būti renkama tik tokia apimtimi, kokia yra būtina, kad būti pasiekti 

nusimatyti tikslai; 

4.5. vaizdo duomenys turi būti renkami tik teisėtais, aiškiais ir apibrėžtais tikslais;  

4.6. vaizdo duomenys duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi tik sąžiningu, teisėtu ir 

skaidriu būdu. 

 

III SKYRIUS 

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

5. Vaizdo duomenys gaunami juos fiksuojant vaizdo fiksavimo priemonėmis. 

6. Vaizdo stebėjimo įrangos sumontavimą užtikrina įstaigos įgaliotas atstovas. 

7. Įstaiga vaizdo stebėjimą vykdo šiais tikslais: 

7.1. materialinio turto apsaugos tikslu; 

7.2. asmenų sveikatos apsaugos tikslu. 

8. Įstaiga vaizdo stebėjimą vykdo mokykloje. Joje yra iškabinta vaizdo stebėjimą vykdančių 

kamerų.  

9. Vaizdo stebėjimas yra vykdomas be garso įrašymo. 

10. Įstaiga vaizdo stebėjimą vykdo remiantis BDAR 6 straipsnio f punktu, numatančiu, jog 

tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies 

interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir 

laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač 

kai duomenų subjektas yra vaikas. 

11. Įstaiga naudoja informacinius pranešimus (Priedas Nr. 1) kuriais informuoja visus 

asmenis, patenkančius į vaizdo stebėjimo lauką, apie vykdomą vaizdo stebėjimą. Šiuose 

pranešimuose turi būti nurodamas bent ši informacija: 

11.1. informacija, kad teritorijoje yra vykdomas vaizdo stebėjimas; 

11.2. įvardinami tikslai, kurių siekiant yra vykdomas vaizdo stebėjimas; 



11.3. nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kuris vykdo vaizdo stebėjimą; 

11.4. nurodomi kontaktai, kuriais būtų galima gauti daugiau informacijos apie vykdomą vaizdo 

stebėjimą. 

12. Vaizdo stebėjimo įranga turi būti diegiama laikantis šių reikalavimų: 

12.1. vaizdo stebėjimas vykdomas ne didesnėje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai yra 

būtina siekiant materialinių išteklių apsaugos bei patalpose esančių asmenų apsaugos 

tikslo;  

12.2. vaizdo stebėjimo įranga turi būti techniškai tvarkinga; 

12.3. į vaizdo kamerų stebėjimo lauką negali patekti patalpos ar teritorija, kurioje duomenų 

subjektas pagrįstai tikisi visiško privatumo; 

12.4. prieš patenkant į patalpas ar teritoriją, kurioje yra vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų 

subjektas turi būti apie tai informuojamas. 

13. Vaizdo duomenys gali būti teikiami ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui, teismui, 

duomenų subjektui, taip pat kitiems tretiesiems asmenims įstatymų nustatytais atvejais ar 

turint teisėtą pagrindą šią informaciją gauti (tik gavus šių subjektų rašytinius prašymus). 

Teikiant duomenis duomenų subjektui (išimtis netaikoma teisėsaugos institucijoms), 

privaloma įsitikinti, kad šiuo duomenų pateikimu nebus pažeista jokio trečiojo asmens 

teisė į privatumą. 

14. Vaizdo stebėjimo duomenys duomenų subjektui gali būti pateikiami prašomu būdu, 

nebent tam nebūtų techninės galimybės ar dėl kitų pagrįstų priežasčių (pavyzdžiui.: 

duomenų subjektas prašo, kad vaizdo duomenys jam būtų įrašyti į USB atmintuką, tačiau 

pačio USB atmintuko nepateikė). Tokiu atveju duomenys gali būti pateikiami alternatyviu 

būdu. 

15. Siekiant užtikrinti vaizdo duomenų saugumą, įgyvendinamos šios techninės ir 

organizacinės duomenų saugumo priemonės:  

15.1. asmuo, tvarkantis vaizdo duomenis, gali atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti jam yra 

suteiktos teisės; 

15.2. kompiuteryje, kurio pagalba yra tvarkomi  duomenys, yra naudojama ugniasienė; 

15.3. kompiuteryje, kurio pagalba yra tvarkomi duomenys, yra įdiegta reguliariai atnaujinama 

legali antivirusinė  programa; 

15.4. atsarginės vaizdo duomenų kopijos nedaromos, išskyrus atskirus atvejus, kai būtina 

užtikrinti įstaigos teisėtus interesus; 

15.5. prisijungimas prie kompiuterio, per kurį galima stebėti vaizdo duomenis, yra apsaugotas 

slaptažodžiu. 

16. Įrašyti vaizdo duomenys yra saugomi 2 savaites. Pasibaigus saugojimo terminui, 

duomenys automatiniu arba rankiniu būdu sunaikinami. Jei vaizdo įrašų duomenys 

naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais 

įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga 

šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. 

17. Šios Taisyklės yra peržiūrimos ne rečiau nei 1 kartą per metus, taip pat, jeigu atsiranda 

tam poreikis, arba tuomet, jeigu keičiasi teisės aktai, kurie reglamentuoja vaizdo 

duomenų tvarkymą. 

 

PRIEDAS: 

1. Informacinis pranešimas apie vykdomą vaizdo stebėjimą. 


