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VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO 

KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaizdo duomenų tvarkymo Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje taisyklių (toliau 

– Taisyklės) tikslas – nustatyti vaizdo stebėjimo Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos teritorijoje 

tvarką, užtikrinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens 

duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. 

2. Vykdant vaizdo stebėjimą vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – 

Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

3. Vaizdo duomenų valdytojas – Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, juridinio 

asmens kodas 190139659, Šarkuvos g. 30, 48169 Kaunas (toliau – Gimnazija). 

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

4.1. Trečiasis asmuo – fizinis asmuo, kuris nėra duomenų subjektas ir kurio tapatybę 

tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal vaizdo įraše užfiksuotų vaizdo duomenų apimtį 

(asmens veidą, ūgį, transporto priemonės valstybinį numerį ir pan.); 

4.2. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai – Gimnazijos serveriai ir (arba) 

skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo duomenims įrašyti, saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti; 

4.3. Vaizdo įrašas – šiose Taisyklėse nurodytomis vaizdo stebėjimo kameromis 

užfiksuoti ir serveriuose ir (arba) vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose išsaugoti vaizdo duomenys; 

4.4. Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu (toliau – vaizdo 

duomenys), tvarkymas naudojant šiose Taisyklėse nurodytas vaizdo stebėjimo kameras, nepaisant to, 

ar šie duomenys yra išsaugomi duomenų laikmenoje; 

4.5. Vaizdo stebėjimo sistema – serveriai ir (arba) vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai, 

vaizdo stebėjimo kameros ir duomenų laikmenos, kuriose saugomi vaizdo duomenys; 

4.6. kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 

Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS 

 

5. Vaizdo stebėjimo tikslas: 

5.1. užtikrinti darbuotojų, mokinių ir kitų asmenų, kurie lankosi Gimnazijoje, saugumą; 

5.2. užtikrinti valdomų materialinių išteklių apsaugą. 

6. Vaizdo duomenys fiksuojami Šarkuvos g. 30 lauko teritorijoje įrengtomis vaizdo 

kameromis. 

7. Vaizdo kameros įrengiamos įvertinus kiekvienos planuojamos stebėti teritorijos 

stebėjimo vaizdo kameromis būtinybę ir reikalingumą (anksčiau įvykusių incidentų aplinkybės, 

materialinių vertybių buvimo vieta ir kitos objektyvios priežastys). 
8. Vaizdo stebėjimo kameros įrengiamos taip, kad vaizdo stebėjimas nebūtų vykdomas 
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didesnėje duomenų valdytojo teritorijoje, nei yra būtina, siekiant šių Taisyklių 5 punkte nurodytų 

tikslų. 

9. Progimnazijos teritorijos vaizdo stenėjimas vykdomas nuolat. 

 

III SKYRIUS 

DUOMENŲ VALDYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

10. Duomenų valdytojas turi šias teises: 

10.1. rengti ir priimti vidaus teisės aktus, reglamentuojančius vaizdo stebėjimo vykdymą; 

10.2. spręsti klausimus dėl vaizdo duomenų teikimo; 

10.3. paskirti už vaizdo duomenų apsaugą atsakingą asmenį (asmenis). 

11. Duomenų valdytojas turi šias pareigas: 

11.1. užtikrinti Reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatyme, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų 

tvarkymą, nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų laikymąsi; 

11.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises Reglamento, Asmens duomenų tvarkymo  

politikos Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje, patvirtintos gimnazijos direktoriaus 2018-05-24 

įsakymu Nr. V- 94, Asmens duomenų tvarkymo taisyklių, patvirtintų gimnazijos direktoriaus 2018-

05-24 įsakymu Nr. V- 94, bei šių Taisyklių nustatyta tvarka; 

11.3. užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinant tinkamas organizacines ir 

technines asmens duomenų saugumo priemones. 

12. Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas: 

12.1. nustato vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį; 

12.2. organizuoja vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus; 

12.3. suteikia prieigos teises ir įgaliojimus tvarkyti vaizdo duomenis; 

12.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenų tvarkymo 

problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebėjimo vykdymui užtikrinti; 

12.5. vykdo kitas funkcijas, reikalingas šių Taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodytoms 

duomenų valdytojo teisėms ir pareigoms įgyvendinti. 

 

IV SKYRIUS 

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS IR PERDAVIMAS 

 

13. Vaizdo kameromis stebimas vaizdas yra spalvotas ir nespalvotas. Vaizdo kameromis 

stebimas vaizdas įrašomas be garso. 

14. Vaizdo įrašymo įrenginyje vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas 

skaitmeniniu būdu įrašomas į vidinį kietąjį diską. Dėl ribotos kietojo disko talpos, vaizdo įrašymo 

įrenginys automatiškai ištrina seniausius vaizdo įrašus, o į atlaisvintą vietą įrašo naujausią vaizdo 

srautą. 

15. Vaizdo stebėjimo duomenys saugomi ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų vidiniame 

kietajame diske. 

16. Gimnazijos paskirtas darbuotojas, atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos techninę 

priežiūrą ir vaizdo duomenų tvarkymą, periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius peržiūri 

vaizdo įrašų duomenis ir patikrina, ar nekaupiami senesni nei šių Taisyklių 15 punkte numatytas 

terminas vaizdo duomenys, tokius nedelsdamas pašalina ir imasi atitinkamų priemonių, kad 

duomenys nebūtų saugomi ilgiau nei numatytas terminas. 

17. Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms gavus 

motyvuotą prašymą ir kitiems asmenims, kuriems duomenis teikti Gimnaziją įpareigoja įstatymai ar 

kiti teisės aktai. Pildomas Vaizdo įrašų peržiūros žurnalas (priedas Nr. 1). 

18. Vaizdo duomenys nekopijuojami ir atsarginės vaizdo duomenų kopijos nėra daromos.



 


