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KAUNO JU OZO URBSIO KATALIKISTO.Tn PAGRINDINEJE MoKYKLoUE
IRENGTU VAIZDO STEBEJIMO KAMERV NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENU

TVARKYMO TVARKOS APRASA.S

I SKYRIUS
BEI\DROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno Juozo UrbSio kataliki5koje pagrindineje mokyikloje lrengtq vaizdo stebejimo,
kamery naudojimo ir vaizdo duomenq tvarkymo tvarkos apraSas (t6liau - ApraSas) nustato Kauno,
Juozo UrbSio katalikiSkos pagrindines mokyklos (toliau - Mokykla) vidaus, pastato iS lauko ir dalies
lauko teritorijos stebejimo, vaizdo iraSymo, perZilrejimo, saugojjimo, pirkelimo ir naudojimo
tvark4, uZtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisinei apsaugos istatymo, ir kitq tiises
akq laikymEsj bei igyvendinim4.

2. Sis ApraSas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respub,likos asmens duomenq teisines
apsaugos istatymu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosior; knygos 2 skyriumi, d1rorrr"nq
teikimo duomenq subjektui atlyginimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2011 m. rugsejo 14 d. nutarimu Nr. 1074, kitais teises aktais reglamentui,;-eiuit
santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis.

:. Sio Apra5o privalo laikytis visi Mokyklos bendruomends nariai.
4. Yaizdo stebejimas - prevencine saugumo priemone, l,urios deka siekiama uZtikrinti

Mokyklos pastato ir jame esandio materialinio turto apsaug4, vie5qj4 tvark4, saugi4 aplink4,
uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos, patydiq, nederamo elgesio, Zalingq iprodiq,
vagysdiq aprai5koms, ieinandiq ir i5einandiq asmenq kontroles tiksl,ais, nukentejusiems asmenims
nustatyta tvarka gauti vaizdo ira5us, susijusius su ivykiais, kurie negindytinai padetq lrrldyti jq
nekaltum4, iteisingus gindytinq situacijq isaiskinimus ar bylq nagrinejimus.

5. Siame Apra5e vartojamos s4vokos:
Duomenq valdytojas - Kauno Juozo UrbSio kataliki5k.a pagrindine mokykla, esanti

adresu Partizarry 68, 49367 Kaunas.
Duomenq subjektas - juridinis ar fizinis asmuo, kuriam terikiami asmens duomenrys.
Vaizdo ira5as - Mokyklos patalpose ir teritorijoje irenl;tomis kameromis uZfiiksuotas

vaizdas.
Vaizdo stebdjimas - vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant

automatines vaizdo stebejimo priemones (vaizdo kameras) nepair;ant to, ar Sie duomernys yra
i5saugomi laikmenoje;

Vaizdo duomenq iraSymo irenginiai -- Mokyklos turto apskaitoje esantys skaitmeniniai
irenginiai, skirti vaizdo duomenims ira5yti, saugoti, perZitreti ir kopijuoti;

Vaizdo stebdjimo sistema - vaizdo duomenq ira5ymo [renginiai ir vaizdo stebejimo
kameros;

6. Kitos ApraSe vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme ir kituosr: Lietuvos Respublikos teises
aktuose.
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s fiksuoja 12 vaizdo stebejimo

e. Mokyklos vidaus bei lauko ,1]rfJtttfi)0" kameromis yrcnenutr[kstamas.

atsiZvelgiant i nustatyt4 vaizdo stebejimo
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13. omenimis turi teisg: direktoriausaprupinimui, ugdymui, socialinis p.aqgogur.igyvendindam a taitytis asmens duomenq apsaug
teises aktuose

14' Atsakingas uZ vaizdo stebejimo sistemos prieZitrE darbuotojas privalo:l4'l' laikytis zdo duomenq tvarkymo priincipq iei konfidencialumo irsaugumo reikalavimq, iw Respubliko, ur-"r, duomenq i.iri*, apsaugos istatyme,tvarkos apra5e ir kituose t
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ip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui.
dius duomenis;l4'4' neatskleisti, neperduoti ir nesudarlti s4lygq bet Lokiomis priemonemis susipaZintisu vaizdo duomenimis tam teises neturintiem. ur-rrri-r;"l4'5' ti Mokyklos direktoriui apie bet koki4 itartinqsituacij4, kurigali kelti gresmg vaizdoiuomenq sautumui.15' Darbuotojas uZtikrina, kad vaizdo irasas b-utq neprieinamas kitiems asmenims beineplatinamas.

III SKYRIUS
VAIZDO DUOMENU IRASYMAS IR SAUGOJIMAS

16' v?i?99 irTrmo irenginyje (DVR) kameromis uzfilcsuotas vaizdas skaitmeniniubidu ira5omas ividini kietqii diska-@DDjt urio talpa 5,4terabaito.17' Yaizdo duomenys vaizdo duomenq iraSymo irenginiiuose saugomi ne ilgiau kaip20 kalendoriniq dienq.
18' Del ribotos kietojo disko talpos, vaizdo..irasymo ir:enginys po 20 kalendoriniqdienq automatiskai iStrina seniausius vaizdo lrasus, o ! atsilaisvinusiE viet4 iraso naujausi4 vaizd,osraut4.

19' Atsiradus poreikiui, vaizd,o iraSymo irenginio nustatyrmai gali btiti keidiami.20' Yaizdo irasymo irenginys leidliaauitti iaizdoitus,l pui.si; ptagal dat4irlaik4.



IVSI(YRIUS
DUOMENU SUBJEKTO TEISIU IGYVEN]DINIMAS

2l' subjekto ra5ytiniu praiymu, pateikus asmens tapatybg patvirtinanti
nt%, atba nustatyta tvarka ,iitao steUelimo kameromis uZfiksuotas vaizdasgali biiti s:

21.1. jeigu jis yra i5saugotas;

' jeigu jame n6ra uZfiksuoti tretieji asmenys arbayratrediqjq asmenq rasytinissutikimas vaizdo ira54 (kopijfl i5duoti.
22' ijq pra5ymu vaizdo stebejimo l<ameromis uZfiksuotas vaizdas(koptja) gali bDti i uinksuotu asmenu sutikimo.

V SKYRIUS
DUOMENU SUB JEKT O INFORMAVIMAS VYKDAN T Ii( AIZD O STEBEJIMA

25' Apie vytdomq vaizdo stebejim4 teritorijoje ir patalpose aiskiai ir tinkamaiinformuojama ispejamaisiais Zenklais su visa Lietuvos Respublikos ur**. duomenq teisinesapsaugo s i statyme re glamentuota privaloma informacij a.26' Darbuotojai apie vaizdo duomenq tvarkym4 informuLojami pasira5ytinai.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27' Mokyklos darbuotojai,paleidEsio ApraSo reikalavinnus, atsako teises aktqnustatyta tvarka.
28. Apra5as

https ://urbsys.kaunas. lm. ltl
skelbiamas Mokvklos intemeto svetaineje

29' UZ ApraSo laikymosi prieZiDr4 ir jame reglamentuotq nuostatq vykdymo kontrolgatsakingas direktorius.
30' ApraSas' ivertinus taikymo praktik4, esant poreikiui, atnaujinamas, inicijuojantnaujus Sio apra5o pakeitimus.
31' Pasikeitus teises aktq nuostatoms del asmens duomenq teisines apsaugos, jomis

vadovaujamasi, nelaukiant Apra5o pakeitimo.



apraso priedas

MOKYKLOS VIDAUS, PASTATO IS LAUKO IR DALIES LAUKO TERITORIJOS
STEBEJIMAS VAIZDO KAMEROM:IS

Eil.
Nr.

Pavadinimas Kiekis Stebejimo erd,re
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