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KAUNO VALDORFO DARZELIO,,SALTINELIS"
VAIZDO STEBEJIMO KAMERI/ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENU

TVARKYMO APRASAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno Valdorfo darLelyle ,,Saltindlis" irengtq vaizdo stebejimo kamery naudojimo ir
vaizdo duomenq tvarkymo tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) nustato Kauno Vadorfo darZelo
,,Saltinelis" (toliau - [staiga) pastato iS lauko ir lauko teritorijos stebejimo, vaizdo lra5ymo,
perZiDrejimo, saugojimo, perkelimo ir naudojimo tvark4, uZtikrinant Lietuvos Respubliko, urrn"r,
duomenq- teisines apsaugos istatymo, ir kitq teises aktq laikym4si bei lgyvendinimE.

2. Sis ApraSas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatymu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos 2 skyriumi, bro*.rq
teikimo duomenq subjektui atlyginimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvoi Respubiikos Vyriausybes
201I m. rugsejo 14 d. nutarimu Nr. 1074, kitais teises aktais reglamentuojandiais santykius, kurie
atsiranda tvarkant asmens duomenis.

L Sio Apra5o privalo laikytis visi lstaigos bendruomenes nariai ir svediai.
4. Vaizdo stebejimas - prevencine saugumo priemone, kurios deka siekiama uZtikrinti

[staigos pastato ir jame esandio materialinio turto apsaugq, vie5qj4 tvark4, saugi4 aplinkq, uZkertandiq
keliq bet kokioms smurto, prievartos, patydiq, nederamo elgesio, Zalingq !prodi[, vagysdiq apraiSkoms,
ieinandiq ir iSeinandiq asmenq kontroles tikslais, nukentejusiems asmenims nustatyta ivarka gauti vaizdo
ira5us, susijusius su ivykiais, kurie negindytinai padetq irodyti jq nekaltumg, i teisingu-s gindytinq
situacijq i5ai5kinimus ar bylq nagrinejimus.

5. Siame Apra5e vartojamos s4vokos:
Duomenq valdytojas - Kauno Vadorfo darZelis ,,Saltinelis", esantis adresu: K. Bar5ausko g.

84, Kaune.
Duomenq subjektas - juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens

duomenys;
Vaizdo iraSas lstaigos teritorijoje irengtomis kameromis uZfiksuotas

vaizdas;
Vaizdo steb6jimas vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas

naudojant automatines vaizdo stebejimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar Sie duomenys yra
iSsaugomi laikmenoje;

Vaizdo duomenq iraSymo irenginiai - lstaigos turto apskaitoje esantys skaitmeniniai
irenginiai, skirti vaizdo duomenims irasyi, saugoti, perZilreti ir kopijuoti;

Vaizdo stebdjimo sistema - vaizdo duomenq iraSymo irenginiai ir vaizdo stebejimo
kameros;

fstaigos darbuotojai - darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
6' Kitos Apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos

Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos !statyme ir kituose LR teises aktuose.



II. STEBEJIMAS VAIZDO KAMEROMIS IR REIKALAVIMAI
ISTAIGOS DARBUOTOJAMS

7' fstaigos pastatas i5 lauko ir lauko teritorija yra stebima vaizdo stebejimo kameromis. Vaizdo
irasai saugomi, perZilrimi bei kopijuojami lstatymtl nustatyta tvarka, naudojant specialiai Siam tikslui
skirtus DVR irenginius.

8' [staigos pastata i5 lauko ir lauko teritorijE fiksuoja 8 vaizdo stebejimo kameros.
9. lstaigos lauko teritorijos stebejimas vaizdo kameromis yra nenutiukstamas.l0' Vaizdo stebejimo kameros lrengtos taip, kad atsiZvelgiant j nustatyq vaizdo stebejimotiksl4, vaizdo stebejimas vykdomas ne didesneje teritorijos dalyje, ir"g, iui yra biitina ir renkama nedaugiau vaizdo duomenq, negu tai yra b[tina.
I l ' vaizdo stebejimo kameros irengtos ir pritaikyos taip, kad nebltq nukreiptos ierdves, kuriq stebejimas nenumatytas ir toks stebijimas Zernintq i*ogum o--f.
12' Visus ira5omus vaizdo duomenis turi teisg tvarkyi fstaigos direktoriaus paskirtas

darbuotojas, atsakingas uLvaizdo stebejim4 ir vaizdo duomenq tvarkymq(tofau - darbuotojas), i5skynrs
atvejus, kai sistemoje yra techniniai gedimai ar atliekami profilaktiniai aariai.l3' SusipaZinti su vaizdo duomenimis turi teisg: direktorius, direktoriaus pavaduotojasDkio reikalams, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ,o.iulini, pedagogas. lstaigos darbuotojai
igyvendindami 5i4 teisg, ra5tu lsipareigoja laikytis asmens duomenq up"ruig4 reglamentuojandiuose
teises aktuose nustatytq reikalavimq.

14. Atsakingas uZ vaizdo stebejimo sistemos prieZi[r4 darbuotojas privalo:l4'l' laikytis pagrindiniq vaizdo duomenq tvarkymo principq bei konfidencialumo irsaugumo reikalavimq, itvirtintq Lietuvos Respubliko, ur-".r. duomenq teisines apsaugos lstatyme,tvarkos apra5e ir kituose teises aktuose;
l4'2' uZtikrinti, kad vaizdo stebejimo sistema bDtq techni5kai tvarkinga, techniniai Sios

sistemos sutrikimai butq Salinami operatyviai, panaudojant visus turimus techninius resursus;l4'3' imtis priemoniq, kad _bDtq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam vaizdoduomenq sunaikinimui, pakeitimui, atsHeidimui,..taip_ pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui,
saugoti v aizdo duomenq irasymo irenginiuose esandius'duomenis;

l4'4' neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti suvaizdo duomenimis tam teisds neturintiems asmenims;
14.5' nedelsdamas prane5ti lstaigos direktoriui apie bet kokiq itartin4 situacij4, kuri gali keltigresmg lstaigos tvarkomq vaizdo duomenq saugumui.
15. Darbuotojas uZtikrina, kad vaizdo ira5as b[tq neprieinamas kitiems asmenims bei

neplatinamas.

III. VAIZDO DUOMENU IRASYMAS IR SAUGOJIMAS

16' vaizdo iS,svmo irenginyje (DVR) kameromis uZfiksuotas vaizdas skaitmeniniu b[dujraSomas i vidini kietqii disk4 @DD) kurio talpa 6 terabaitai.
17 ' Vaizdo duomenys vaizdo duomenq lra5ymo irenginiuose saugomi ne ilgiau kaip 7kalendorines dienas.
18' Del ribotos kietojo disko..talpos, vaizdo ira5ymo irenginys po 7 kalendoriniq dienqautomati5kai i5trina seniausius vaizdo lrasus, o i atsilaisvinusi4 vietqlraslo 

"*:":".ie vaizdosrartf.
19. Atsiradus poreikiui, vaizdo ira5ymo lrenginio ,miuty-ui gali buti keidiami.



20. Yaizdo iraSymo irenginys leidiia atlikti vaizdo lra5q paie5k4 pagal dat4 ir laik4.

IV. DUOMENU SUBJEKTO TEISIV IGYVENDINIMAS

21. Duomenq subjekto raSytiniu pra5ymu, pateikus asmens tapatybg patvirtinant! dokument4,
arba teises aktq nustatyta tvarka vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas ikopija) gali
b[ti iSduodamas:

21. 1. jeigu jis yra iSsaugotas;
21.?, jeigu jame nera uZfiksuoti tretieji asmenys arba yra trediqiq asmenq ra5ytinis sutikimas

toki vaizdo ira54 ftopij4) iSduoti.
22. Teisesau-gos institucijq pra5ymu vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas (kopija)

gali bDti i5duodamas be vaizde uZfiksuotq asmenq sutikimo.
23. Duomenq subjekto, norindio gauti vaizdo !ra54 Goprjq), kuriame uZfiksuotas ne tik jis, bet

ir.tretieji asmenys, praSyme turi bUti nurodyas asmens duomenq naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo
teisinis pagrindas ir praSomq pateikti asmens duomenq apimtis.

24.lstaiga, gavusi duomenq subjekto paklausim4 del vaizdo duomenq, susijusiq su juo,
tvark5rmo, ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo duomenq subjekto prusy-o guvimo dienos
atsako.

v. DUOMENU SUBJEKTO TNFORMAVIMAS
VYKDANT VAIZDO STEBEJIM,T

25' Apie vykdom4 vaizdo stebejim4 teritorijoje aiSkiai ir tinkamai informuojama
ispejamaisiais Zenklais su visa Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos jstaiyme
reglamentuota privaloma informacija.

26. Darbuotojai apie vaizdo duomenq tvarkym4 informuojami pasira5ytinai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. [staigos darbuotojai, paZeidg Sio Apra5o reikalavimus, atsako teises aktq nustatyta tvarka.
28. ApraSas skelbiamas lstaigos interneto svetaineje www.saltinelis vd.lt
29. UZ Apra5o laikymosi prieZi[r4 ir jame reglamentuotq nuostatq vykdymo korrtrolg

atsakingas direktorius.
30. ApraSas, ivertinus taikymo praktik4, esant poreikiui, atnaujinamas inicijuojant nau.ius Sio

apra5o pakeitimus.
31. Pasikeitus teises aktq nuostatoms del asmens duomenq teisines apsaugos, jomis

vadovaujamasi i5 karto, nelaukiant Apra5o pakeitimo.


