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STEBEJIMO KAMEIRU NAUDOJIMO IR VAITDO DUOMENV TVARKYMO TVARKOS

APRASAS

I SKYRIUS|
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos lop5elyje-darZelyje ,,Ziogelis" irengtq vaizdo stebejimo kamerq naudojimo

ir vaizdo duomenq tvarl,lymo tvarkos apra5as (toliau - ,u\pra5as) nustato Klaipedos lop5elio-darLeho

,,Liogelis" (toliau - {staiga) vidaus, pastato i5 lauko irr dalies lauko teritorijos stebejimo, vaizdo

ira5ymo, perZiflrejimo, saugojimo, perkelimo ir naudojirno tvark4, uZtikrinant Lietuvos Respublikos

asmens duomenq teisines apsaugos istatymo, ir kitq teistls aktq laikym4si bei igyvendinim4.
Z. Sis Apra5as parengtas vadovaujantis Liettrvos Respublikos asmens duomenq teisines

apsaugos istatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Duomenq teikimo duomenq subjektui

atlyginimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes teisds aktais

reglamentuoj andiais santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis.
:. Sio Apra5o privalo laikytis visi {staigos berrdruomenes nariai.
4. Yaizdo stebejimas - prevencind saugumo priemone, kurios deka siekiama uZtikrinti

[staigos pastato ir jame esandio materialinio turto apsaug4, viesqi4 tvark4, saugi4 aplink4,
ulkertandiq keli4 bet kokioms smurto, prievartos, partydiq, nederamo elgesio, Zalingq iprodiq,
vagysdiq aprai5koms, ie,inandiq ir iSeinandiq asmenq kontroles tikslais, nukentejusiems asmenims

nustatyta tvarka gauti vaizdo ira5us, susijusius su ivykiais, kurie negindytinai padetq irodyti jq
nekaltum4, iteisingus gindy{inq situacijq i5aiSkinimus ar bylq nagrinejimus.

5. Siame Apra5e vartojamos s4vokos:
Duomenq valdytojas - Klaipedos lop5elis-darZelis ,,ZiogeIis", esantis adresu Kauno g.

27,97159 Klaipeda.
Duomenq subjektas - juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Vaizdo ira5ari - fstaigos teritorijoje irengtomis kameromis uZfiksuotas vatzdas.

Vaizdo stebdjjimas - vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant

automatines vaizdo stebejimo priemones (vaizdo karneras) nepaisant to, ar Sie duomenys yra

iSsaugomi laikmenoje;
Vaizdo duomenq ira5ymo irenginiai -- fstaigos turto apskaitoje esantys skaitmeniniai

irenginiai, skirti vaizdo <luomenims ira5yti, saugoti, perZilreti ir kopijuoti;
Vaizdo stebdjimo sistema - vaizdo duomenq ira5ymo irenginiai ir vaizdo stebejimo

kameros;
6. Kitos AprraSe vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos

Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teises

aktuose.



II SKYRIUS
ISTAIGOS STEBEJI]VIAS VAIZDO KAMEROMISi IR REIKALAVIMAI ISTAIGOS

DARBUOTOJAMS

7. {staigos pastatas i5 lauko ir dalis lauko teritorijos yra
kameromis. Vaizdo iraSari saugomi, perZilrimi bei kopijuojami istatymq
specialiai Siam tikslui skirtus DVR irenginius.

8. lstaigos pastat4 i5 lauko ir dali lauko teritorijos fiksuoja 6 v4izdo stebejimo kameros
(1 priedas).

9. fstaigos lauko teritorijos stebejimas vaizdo kameromis yra trukstamas.
l0.Vaizdo stebejimo kameros irengtos taip, kad atsiZvelgiant i vaizdo stebejimo

stebima vaizdo stebejimo
nuptatyta tv arka, naudoj ant

ra butina ir renkama ne

isary
t vaizdo

gedimai ar

privalo:
bei konfidencialumo ir
ines apsaugos istatyme,

vaizdas skaitmeniniu

po 30 kalendoriniq
naujausi4 vatzdo

tiksl4, vaizdo stebejimas vykdomas ne didesneje teritorijos dalyje, negu tai
daugiau vaizdo duomenq; negu tai yra bltina.

kuriq stebejimas nenumatytas ir toks stebejimas Zemintq Zmogaus orum4.
l2.Visus ira5omus vaizdo duomenis turi teir;e tvarkvti UAB

{staigos direktoriaus parskirtas darbuotojas, atsakingas uZ vaizdo stebeji
tvarkymq (toliau - darburotojas), i5skyrus atvejus, kai sir;temoje yra techni
profilaktiniai darbai,

16. Vaizdo ira5ymo irenginyje (DVR) karneromis uZfiks
bldu ira5omas.

30 kalendoriniq dienq.
18. Del ribotos kietojo disko talpos,

dienq automatiSkai iStrina seniausius vaizdo ira5us,
sraut4.

vaizdo ira5ymo irengi

11. Vaizdo stebejimo kameros irengtos ir pritaikytos taip, kad q nukreiptos j erdves.

biuras" ir
duomenq
atliekami

13. SusipaZintii su vaizdo duomenimis turi teisg: direktoriaus uotojas, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui arba papildomu direktoriaus isakymu tam ti fakt4 turintis Linott

igoja laikytis asmensdarbuotojas. fstaigos darbuotojai igyvendindami 5i4 teisg, ra5tu isi
duomenq apsaug4 reglamentuoj andiuose teises aktuose nustatltq reikalavim

14. AtsakingasruZ vaizdo stebejimo sistemos pr:ieZilr4
14.1. laikytis pagrindiniq vaizdo duomenq tvarkymo principq

saugumo reikalavimq, itrrirtinq Lietuvos Respublikos asmens duomenq tei
tvarkos apra5e ir kituose teises aktuose;

I4.2. uZtikrinti, kad vaizdo stebeiimo sistema bDtu techniSkai t

in4 situacij4, kuri gali

kitiems asmenims bei

arkinga, techniniai Sios

sistemos sutrikimai bfitq Salinami operatyviai, panaudojant visus turimus hninius resursus:
14.3. imtis priemoniq, kad b[tq uZkirstas kelias atsitiktini ar neteisetam vaizdo

neteisetam tvarkymui,duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam ki
saugoti vaizdo duomenq iraSymo irenginiuose esandius duomenis;

14.4. neatskl,eisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomrs susipaZinti
su vaizdo duomenimis tam teises neturintiems asmenims;

I4.5. nedelsdlamas prane5ti {staigos direktoriui apie bet ko
kelti gresmg fstaigos tvarkomq vaizdo duomenq saugumui.

15. Darbuotojas uZtikrina, kad vaizdo ira5ars bfitq neprie
neplatinamas.

III SKYRIUS|
VAIZDO DUOMENU IRASYMA,S IR SAUGOJI

17. Yaizdo duomenys vaizdo duomenq ira.Symo lrenginiuose saugomi ne ilgiau kaip

o i atsilaisvinusi4 vie Faso

19.

20.
Atsiradus poreikiui, v aizdo iraSymo irenginio nustatymai li buti keidiami,
Yaizdo ira5ymo irenginys leidlia atlikti vaizdo ira5q pai pagal datqir laikq.



IVSKYRIUSI
DUIOMENV SUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMAS

2I. Duome;nq subjekto raSytiniu
dokument4, wba teises aktq nustatyta tvarka
(kopija) gali bfiti i5duodarnas:

pra5ymru, pateikus asmens tapatybg patvirti
vaizdo steb6jimo kameromis uZfiksuotas

2l.L jeigu jiis yra iSsaugotas;
2I.2. jeigu jreme nera uZfiksuoti tretieji asmenys arba yra trediqjq asmenq

sutikimas tokivaizdo ira54 (kopij4) i5duoti.
22. Teisesaugos institucijq pra5ymu vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas v

(kopija) gali bfti i5duodamas ir be vaizde uZfiksuotq asnrenq sutikimo.
23. Duomenq subjekto, norindio gauti vaizdo ira54 Goprje), kuriame uZfi

tik jis, bet ir tretieji aslnenys, pra5yme turi biiti nuro<lytas asmens duomenq naudojimo
teikimo bei gavimo teisirris pagrindas ir pra5omq pateikti asmens duomenq apimtis.

V SKYRIUS
DUOMENU SUI}JEKTO INFORMAVIMAS'I/YKDANT VAIZDO STEBEJIMA

24. Apie rrykdomq vaizdo stebejim4 teritorijoje ir patalpose ai5kiai ir ti
informuojama ispejamaisiais Zenklais su visa Lietuvos Respublikos asmens duomenq
apsaugos istatyme reglannentuota privaloma informacij a.

25. Darbuotojai apie vaizdo duomenq tvarlcym4 informuojami.

VI SKYRIUIS
BAIGIAMOSIOS NU(f, STATOS

26. fstaigos darbuotojai,paleidE Sio ApraSo reikalavimus, atsako teises aktq

tvarka.
27. Apra5as skelbiamas fstaigos skelbimq lentoje .

28. UZ Apra5o laikymosi prieZilr4 ir jame reglamentuotq nuostatq vykdymo
atsakingas direktorius.

29. Apra5a.s, ivertinus taikymo praktik4, esant poreikiui, atnaujinamas, inicij
naujus Sio apraSo pakeitimus.

30. Pasikeiitus teises aktq nuostatoms del asmens duomenq teisines apsaugos,

vadovaujamasi, iki Apra5as bus pakeistas.
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Klaipedos top Selyj e-d uLelyje,,Zi
irengtq vaizdo stebejimo kamery
naudojimo ir vaizdo duomenq tvarky
tvarkos apra5o priedas

[STAIGOS PASTATO IS LAUKO IR DALIES LAUKO TERITORIJOS
STEBEJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

EiL
Nr.

Pavadinimas Kiekis Stebejimo erdve

Yaiza
I Kamera 1__..]

ts pastato i5 lauko ir dalies lauko teritorijos
Lauko aikStele (prie5mokyklinio ugdymo grupe)

2, I Kamera2 __1 [vaZiavimo (iejimo) i istaig4 kelias
3. Kamera 3 Lauko aikStele (,,PeledZiukq" gr.)
4. Kamera 4 Lauko aikStele (,,Pagra:rduku" gr.)
5. Kamera 5 Vidinis kiemas
6. Kamera 6 Lauko aik5tele (,,Au5rinuku" gr.)


