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PASIŽADĖJIMAS 

                                                       

 

 

Aš,_______________________________________________________________________,   
                                                          (vardas,pavardė)  

 

_______________________________________________________________________________,  
                                                    (pareigų pavadinimas) 

 

būdamas (-a) paskirtas asmeniu, atsakingu už vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymą ir apsaugą,  

1. Suprantu, kad:  

1.1. Progimnazijoje esu įgaliotas (-a) tvarkyti vaizdo stebėjimo duomenis, esu susipažinęs       

(- usi) ir privalau laikytis Progimnazijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-41 

patvirtinto Kauno Juozo Urbšio progimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo 

duomenų tvarkymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatų, taip pat pagrindinių asmens duomenų 

tvarkymo, konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (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 – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatyme (toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas);  

1.2. draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, 

leidžiančius programinėmis ir techninėmis priemonėmis susipažinti su Progimnazijoje tvarkomais 

asmens duomenimis, sudaryti sąlygas neįgaliotiems asmenims susipažinti su Progimnazijoje 

tvarkomais vaizdo duomenimis (sudaryti sąlygas stebėti tokius duomenis gyvai, daryti duomenų 

įrašus ir pan.);  

1.3. netinkamas vaizdo duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 

2. Pasižadu:  

2.1. saugoti asmens duomenų paslaptį;  

2.2. informaciją, kuri man taps žinoma vykdant vaizdo duomenų tvarkymą, tvarkyti tik 

siekdamas (-a) man pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;  

2.3. tvarkyti vaizdo duomenis Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 

Aprašo ir kitų teisės aktų, nustatančių vaizdo duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka;  

2.4. neatskleisti ir neperduoti vaizdo stebėjimo metu sužinotos informacijos tretiesiems 

asmenims, taip pat neperduoti ir nesudaryti sąlygų jokiomis priemonėmis susipažinti su tvarkoma 

informacija nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek Progimnazijos 

viduje, tiek už jos ribų;  

2.5. pranešti Progimnazijos direktoriui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę 

vaizdo duomenų saugumui;  

2.6. saugoti duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar 

neteisėtam vaizdo duomenų atskleidimui, pakeitimui, sunaikinimui ar bet kokiam kitokiam 

neteisėtam tvarkymui.  

3. Žinau, kad:  

3.1. vaizdo duomenys Progimnazijoje tvarkomi siekiant užtikrinti Progimnazijos pastato ir 

jame esančio materialinio turto apsaugą, viešąją tvarką, saugią aplinką, užkertančią kelią bet kokioms 

smurto, prievartos, patyčių, nederamo elgesio, žalingų įpročių, vagysčių apraiškoms, įeinančių ir 



išeinančių asmenų kontrolės tikslais, nukentėjusiems asmenims nustatyta tvarka gauti vaizdo įrašus, 

susijusius su įvykiais, kurie neginčytinai padėtų įrodyti jų nekaltumą, į teisingus ginčytinų situacijų 

išaiškinimus ar bylų nagrinėjimus;  

3.2. už netinkamą šio įsipareigojimo vykdymą ir asmens duomenų apsaugą nustatančių teisės 

aktų pažeidimus turėsiu atsakyti nustatyta tvarka;  

3.3. asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto vaizdo duomenų tvarkymo ar kitų duomenų valdytojo 

ar duomenų tvarkytojo, kitų asmenų veiksmų ar neveikimo, pažeidžiančių Reglamento, Asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ir 

neturtinę žalą Reglamente ir Asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;  

3.4. šis pasižadėjimas galios visą mano darbo Progimnazijoje laiką, o šio pasižadėjimo 2.4 

papunktyje numatytas įsipareigojimas – neribotą laiką. 

 

 

 

 

 

 
                                                       ___________________________________________________________ 

                                                                                            (parašas, vardas, pavardė) 

 


