ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO TVARKOS
2017 m. sausio 25 d. Nr. OV-18
Cirkliškis
Atsižvelgdama į tai, kad galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys mokyklos vadovų
prievoles rūpintis vaikų ir darbuotojų apsauga nuo smurto ir patyčių, įpareigoja mokyklos vadovą
organizuoti pašalinių asmenų patekimo į mokyklos patalpas ir teritoriją kontrolę, ir siekdama
operatyviau reaguoti į smurtą, patyčias ir kitus viešosios tvarkos pažeidimų atvejus, taip pat
padažnėjus savavališko pasišalinimo iš pamokų atvejų:
1. T v i r t i n u Vaizdo stebėjimo vaizdo kameromis tvarkos aprašą (pridedama).
2. Į s a k a u:
2.1. Pradėti mokyklos bendrųjų patalpų vaizdo stebėjimą griežtai laikantis asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo.
2.2. Su šiuo įsakymu ir kitais susijusiais teisės aktais supažindinti grupių seniūnus ir grupių
vadovus.
2.3. Mokyklos darbuotojus prieinančius prie saugomos vaizdo medžiagos su šiuo įsakymu ir
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis supažindinti pasirašytinai.
2.4. Šį įsakymą ir su juo susijusius dokumentus patalpinti centro informaciniuose tinkluose.
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VAIZDO STEBĖJIMO VAIZDO KAMEROMIS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaizdo stebėjimo vaizdo kameromis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
2. Aprašas reglamentuoja Švenčionių profesinio rengimo centro patalpų vaizdo stebėjimą.
3. Vaizdo stebėjimas – tai vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant
automatinę vaizdo stebėjimo sistemą ir duomenis išsaugant kompiuterinėje laikmenoje.
4. Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant užtikrinti Švenčionių profesinio rengimo centro
bendruomenės narių saugumą, viešąją tvarką, ginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas teises ir
laisves.

II SKYRIUS
DARBO ORGANIZAVIMAS
5. Švenčionių profesinio rengimo centro bendros paskirties patalpos ir erdvės (mokomųjų
pastatų koridoriai, laiptinės , mokinių valgyklos salė) stebimos 7 vaizdo kameromis. Vaizdo kamerų
kiekis esant poreikiui gali būti padidintas. Vaizdo stebėjimo sistema vaizdą fiksuoja nuo 7val. 30 min.
iki17 val. Vaizdo stebėjimo ir fiksavimo įranga įrengta budinčiojo darbuotojo-rūbininko kabinete.
6. Apie Švenčionių profesinio rengimo centro patalpų vaizdo stebėjimą informuoja užrašas
„Patalpos stebimos vaizdo kameromis“.
7. Vaizdo stebėjimo kamerų priežiūrą vykdo I T specialistas.
8. Vaizdą, filmuojamą stebėjimo kameromis, gali stebėti:
7.1. budintys centro darbuotojai;
7.2. valgyklos vedėja;
7.3. budintis administratorius;
7.4. rūbininkė.
9. Vaizdo stebėjimo kameromis nufilmuotus duomenis perkelti į kitą kompiuterinę laikmeną
bei jais naudotis gali teisėsaugos atstovai, Švenčionių profesinio rengimo centro direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ir kiti direktoriaus paskirti centro darbuotojai įvykus neteisėtam įvykiui.
10. Vaizdo duomenys kompiuterinėje laikmenoje saugomi 60 kalendorinių dienų.
III SKYRIUS
BAIGIAMOJI DALIS
11. Darbuotojai, prieinantys prie vaizdo stebėjimo sistemos, turi būti susipažinę su
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir pasirašytinai įsipareigoję jo laikytis.
_________________________

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) išrašas
TREČIASIS SKIRSNIS

VAIZDO STEBĖJIMAS
16 straipsnis. Vaizdo stebėjimo sąlygos
Vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką,
apginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas asmenų teises ir laisves, tačiau tik tais atvejais, kai kiti
būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų ir jeigu duomenų
subjekto interesai nėra svarbesni.
17 straipsnis. Vaizdo stebėjimas darbo vietoje
Vaizdo stebėjimas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti
asmenų, turto ar visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos
ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų.
18 straipsnis. Vaizdo stebėjimo reikalavimai
1. Vaizdo duomenų tvarkymas turi būti nustatytas duomenų valdytojo patvirtintame rašytiniame
dokumente, kuriame yra nurodomas vaizdo stebėjimo tikslas ir apimtis, vaizdo duomenų saugojimo
terminas, priėjimo prie tvarkomų vaizdo duomenų sąlygos, šių duomenų naikinimo sąlygos ir tvarka
bei nustatyti kiti reikalavimai teisėtam vaizdo duomenų tvarkymui.
2. Duomenų valdytojas užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik duomenų valdytojo įgalioti
asmenys, kurie turi būti supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės
aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis.
19 straipsnis. Vaizdo stebėjimo priemonių įrengimas
1. Vaizdo stebėjimo priemonės turi būti įrengiamos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo
stebėjimo tikslą:
1) vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai yra
būtina;
2) būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.
2. Draudžiama įrengti ir eksploatuoti įrengtas vaizdo stebėjimo priemones, kad į jų stebėjimo
lauką patektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus
įstatymų nustatytus atvejus. Bendrojo naudojimo patalpose vaizdo stebėjimo priemonės gali būti
įrengiamos bendraturčių daugumos sprendimu.
3. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi
absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose,
persirengimo kambariuose ir pan.).
20 straipsnis. Duomenų subjekto informavimas vykdant vaizdo stebėjimą
1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad prieš patenkant į patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas
vaizdo stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama ši informacija:
1) apie vykdomą vaizdo stebėjimą;
2) duomenų valdytojo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, duomenų valdytojo fizinio asmens
vardas ir pavardė, jų kontaktinė informacija (adresas arba telefono ryšio numeris).
Straipsnio punkto pakeitimai:
Nr. XI-1372, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 65-3046 (2011-05-28), i. k. 1111010ISTA0XI-1372
2. Duomenų valdytojas gali pateikti ir kitą papildomą informaciją, kad būtų užtikrintas teisėtas
vaizdo duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių (pvz., vaizdo stebėjimo tikslas).
3. Vykdant vaizdo stebėjimą darbo vietoje ir duomenų valdytojo patalpose ar teritorijose, kuriose
dirba jo darbuotojai, šie darbuotojai apie tokį jų vaizdo duomenų tvarkymą turi būti pasirašytinai
informuojami šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XI-1372, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 65-3046 (2011-05-28), i. k. 1111010ISTA0XI-1372

