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PANEvEzro MUZIKOs Mor(yKLoJE IRENGTU vArzDo srEBEJrMo KAMERU
NAUDoJIMO IR vA.tzDo DUoMENTJ TvARr(yMo rvARKos ApRASil-^--

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Panevelio muzikos moky_kloje irengtq vaizdo stebejimo kamerq naudojimo ir vaizdo
duomenq tvarkymo tvarkos apra5as (oliau- ep*s*; nustato PaneveZio *rriko, rnoky6o, (toliau- mokykla) vidaus patalpq lauko teritorijos stebejimo, vuzdo iraSymo, perZiurejimo, .urgo3i-o,perkdlimo ir naudojimo tvarkq uZtikrinant Lietuvos nesputtito, ur-"r* duomenq teisines
apsaugos fstatymo, ir kitqteis6s aktq laikymqsi bei igyvendinimq.z' Sis Ary?Sut 

l11.iquf-"adovaujantir rltovo. Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatymu (zin.,tgg6,Nr.63-147g;200g,Nr.22_g0480fl, Nr.65_ 3046),Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso antrosiostnygos 2 skyriumi Zin.,2000t,Nr.iq.-izaz;2000, Nr.g0),Duomenqteikimo duomenq subjektui atlyginimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respubliiios
vyriausybes 2011 m. rugsejo 14 d. nutarimu Nr. 1074 lZin.,zottfur.t l5-540g), kitais teisds aktaisreglamenfuojlndiais santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis.:. Sio Apra5o privalo laikytis visi mokyktos blndruomenes naiuir svediai.

4' Yaizdo stebejimas - prevencine saugumo priemone, kurios d6ka siekiam a rritikrrnti
viesqj4 tvatkq, sveik4 uilkertandiqkeli4bet kokiois ,*urto, prievartos, patydirS nederamo ,tgoio,vagysdiq apraiskoms it zalingienrs iprodiams, mokyklos ir jos-bendruomenes nariq naudojamo"turto
saugumo tikslais, ieinandiq ir i5einandiq asmeml kontroles tikslais, kitoms asmenq teisems irlaisvdms (mokiniq ir darbuotojq saugumui jiems esant ugdymo istaigoje ar jos teritorijoje,
nukentejusiems asmerims nustatyta tiarka gatti vuzdo iiasus, ruri:uiiur su ivykiais, kurienegindytinai padetq irodli jq nekaltuma [ 

-teisingus 
gindytinq'situaci:,t isaiskinimu, * uyf,tnagrinejimus, i sveik4 gyvenimq sveikoje aplinkoji, i kDil neliediamumq i sveikatos pugibq

i5tikus nelaimei ir pan.).
5. Siame Apra5e vartojamos sqvokos:

Duomeng valdytojas -Panevdlio muzikos mokykla, esanti adresu Vilniaus g.2,panevd1ys.
Duomenq subjektas - juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duo"m"nys.
Yaizdo ira5as - mokyklos patalpose ir teritorijoje [rengtomis kameromis uZfiksuo tas vaizdas.vaizdo stebdjimas - vaizdo duomenrtr susiiusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant

l*::::1T:,,:::9:, j"bejimo priemones (vaiido kameras) nepaisant to,, ar Sie duomenys 
"yra

rssaugoml lalkmenoJe.
Yaizdo duomeng ira5ymo ireneiniai - mokyklos turto apskaitoje esantys skaitmeniniai irenginiai,skirti vaizdo duomenims [rasyti, saugoti, perziiretiir kopijuoti
vaizdo stebdjimo sistema - vuzdo 

f.ugmenu irasyrno" [renginiai ir vaizdo stebejimo kameros.Mokyklos darbuotojai - darbuotojai, dirbantys pagai darbo sutartis.
6' Kitos Siame apra5e vartojamos sqvokoi suprantamos tarp, kaip jos apibreZtos LietuvosRespublikos asmens duomenq teisinds apsaugos istatyme ir kituose tii teises aktuose.

II. MOI(YKLOS STEBEJIMAS VAIZDO KAMEROMIS IR REIKALAVIMAI
MOI(YKLOS DARBUOTOJAMS

7 ' Mokyklos vidaus ir lauko teritorija yra fiksuoj ama vaizdo stebejimo kameromis.
Vaizdo tlasai saugomi, perZifirimi bei kopijuojami jstatymq nustatyta tvarka, naudojant specialiai
Siam tikslui skirtus DVR irenginius.

8' Mokyklos vidaus bei lauko teritorijos stebejimas vaizdo kameromis yra
nenutrukstamas.
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9. Yaizdo stebdjimo kameros irengtos taip, kad atsiZvelgiant i nustat5rt qvaizdo stebejimo
tiksl4 vaizdo stebejimas vykdomas ne didesndje teritorijos ar patilp\ialyje,*g, tri yra bltina ir
renkama ne daugiau vaizdo duomenq negu tai yra b[tina.

1O.Vaizdo stebdjimo kameros [rengtos ir pritaikytos taip, kad nebttq nukreiptos i erdves,
kuriq stebdjimas nenumatytas ir toks steb6jimas Zemintq Zmogaus'orumq.

ll.Mokyklos lauko teritorijos erdves fiksuoja 6 vaizdo siebejimo kameros. Vidaus
patalpq- fojg grdve fiksuoja I vaizdo stebejimo kamera (ipriedas).

l2.Visus [ra5omus vaizdo duomenis turi teisE tvarkyti tik mokyklos direktoriaus paskirtas
darbuotojas, atsakingas uZ vuzdo stebejimo sistemos techninE piehiurq fu vaizd,o iro..rrq
tvarklmr4(toliau - atsakingasul,vaizdo stebejimo sistemos prieZiUiqdarbuotojas), iSskynrs atvejus,
kai sistemoje yra techniniai gedimai arbaaflielami profilaktini ai darbai.

l3.Susipaiinti su vaizdo duomenimis turi teisq visi mokyklos darbuotojai, kurie
igyvendindami Siq teisE, isipareigoja laikytis asmens duomenq apsauge reglamentuojandiuose teis6s
aktuose nustatytq reikalavimq.

1 4. Atsakin gas ui, v aizdo steb 6j imo sistemos prieZiflrq darbuotoj as privalo :l4;1. laikytis pagrindiniq vuzdo duomenq tvarkymo principq iei konfidencialumo ir
saugumo reikalavimr5 ltvirtintq Lietuvos Respublikos asmenr duomenq ieisines apsaugos [stat5rme,il I Siose nuostatuose irkituose teises aktuose;

14.2. vltiklinti, kad I stebimq
joms priklausandios privadios teritorijos,
privafumo apsaugos;

erdvq nepatektq gyvenamosios patalpos, [ejimai I jas,
patalpos, kuriose asmenys pagristai tikisi absoliudios

14.3. uitib'nnti,kad' vaizdo steb6jimo sistema b[tq techniskai tvarkinga, techniniai Sios
sistemos sutrikimai bfitq Salinami operatyvral panaudojant visus turimus techninius irrur..rr;

14.4- imtis priemonir5 kad butq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteiset am vuzdo
duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui,
saugoti vaizdo duomenq [ralymo irenginiuose esandius duomenis;

14.5. neatskleisti, neperduoti ir nesudarytr selygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti
su vaizdo duomenimis tam teises neturintiems asmenims;-

14.6. nedelsdamas pranesti mokyklos direktoriui apie bet kokiq [tartin4 situacij4 kuri
gali kelti grdsmq mokyklos tvarkomq vaizdo duomenq saugumui.

14.7. darbuotg-:ai isipareigoja i patalpL kurioje yra vaizdo [ra5ymo irenginiai, neileisti
pasaliniq asmenq, ufltil<rinti, kad vaizdo irasas bfltq 

-neprieinamas 
kiti".n, asmenims bei

neplatinamas. Pastebej g vaizdo sistemos darbo sutrikimus, nedelsiant informuoja atsakingq asmeni
arba direktoriaus pavaduotoj 4 fikiui.

15. Atsakingas uL' vaizdo stebejimo kamerq pieZiirq darbuotojas pasira5ytinai
supaZindinamas su asmens duomenq teisinE apsiug4reglamentuojandiais teises aktais ir isiparelgoiajq laikytis.

ltl.vArzDo DUOMENU IRASYMAS rR SAUGOJTMAS

16. Yuzdo [ra5ymo [renginyje (I\rVR), kameromis uZfiksuotas vaizdas skaitmeniniu
bfldu ira5omas i vidini kietqii disk4lttooy t<uri o talps 4 terubaitai.17. Yaizdo duomenys vaizdo duomenq ira5ymo irenginiuose saugomi ne ilgiau kaip
14 kalendoriniq dienq.

18. Yuzdo [ra5ymo irenginys po 14 kalendoriniq dienq automatiskai istrina
seniausius vaizdo [ra5us, o I atsilaisvinusi4vietqiraso naujausi4vaizdl sraut4.19. Atsiradus poreikiui vuzdo [ra5ymo lrenginio nustatymai guii UUti keidiami.20. Yaizdo ira5ymo irenginys leidilia atlikti vaizdo irasri paieik qpagaldat4 ir laik4.

III. DUOMENU SUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMAS

21. Duomenrl subjekto ra5ytiniu pra5ymu, pateikus asmens tapatybE patvirtinanti
dokumentq arba teises aktq nustatyta tvarka iaizdo.i"6e3i-o kameromis uZfiksuotas vaizdas
(koprja) gali bflti i5duodamas:

t.,



21.1, jeigu jis yra i5saugotas;
21,2. jeigu jame nera uZfiksuoti tretieji asmenys arba yra trediqjq asmenq ra5ytinis

sutikimas toki vaizdo [raSq (koprj{ i5duoti.
22. Teis6saugos institucijq pra5ymu vaizdo stebdjimo kameromis uZfiksuotas vaizdas

(koprja) gali blti i5duodamas be vaizde uZfiksuotq asmenq sutikimo.23. Duomenq subjekto, norindio gauti vaizdo fra5q (kop|d, kuriame uifiksuotas netik jis bet ir tretieji asmenys pra5yme turi bfiti nurodytas asmens duomenq naudojimo tikslas,
teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir pra5omqpateikti asmens duomenq apimtis. 

- )

24. Mokykla, gavusi duomenq subjekto paklausim4 del vaiido duomenq susijusiq sujuo, tvarkymo, ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienrt ( del vaiido duomenq tvarkyrno pavyzdiniq
taisykliq patvirtinimo 2016 m. sausio 12 d. Nr. IT - I (l.lz.E) nuo duomenq rrtirtto pia5ymo
gavimo dienos atsa{o, ar su juo susijq vaizdo duomenys yra tvarkomi, saugomi, ir jei saugomi, -apie Siq duomenq teikimo tvarkq.

rY. DUOMENU SUBJEKTO TNFORMAVTMAS VYKDANT vilrzDo srEBEJrMA

25. Apie vykdomq vaizdo stebejim4 teritorijoje ir patalpose aiskiai ir tinkamai
informuojama ispdjamaisiais Zenklais su visa LR asmens ,iro*.nq teisines apsaugos lstatymereglamentuota privaloma informacij a.

26. Vykdant vaizdo stebejimq darbo vietoje, kuriose dirba darbuotojai, Sie darbuotojai
apie vaizdo duomenq tvarkymq informuojami pasira5ytinai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Mokyklos darbuotojai, paZeidq Sio
nustatyta tvarka.

apra5o reikalavimus, atsako teises aktq

28. Tvarkos apra5as skelbiamas Panevbilio muzikos mokyklos interneto svetaineje
www.panmm.lt

29. Ul Slo apra5o laikymosi yiei:iirq ir jame reglamentuotq nuostafll vykdymo
kontrolq atsakinga direktoriaus pavaduotoja fitiui.

30. Yaado stebejimo kamerq naudojimo ir vuzdo duomenq tvarkymo tvarkos
apra5as, [vertinus taikymo praktikfu esant poreikiui atnaujinamas inicijuojant naujus Sio apra5o
pakeitimus.

31. Pasikeitus teises aktqnuostatomis jomis vadovaujamasi iS karto, nelaukiant apra5o
pakeitimo.



PaneveZio muzikos mokykloje irengtq vaizdo stebejirno kamerq naudojimo ir vaizd,oduomenq
tvarkymo tvarkos apra5o 1 priedas

LAUKO TERITORIJOS IR VIDAUS PATALPU STEBEJIMAS VATZDO KAMEROMIS

Yaizdo stebejimas lauko teritorijoje ir vidaus patalpose vykdomas adresu Vilniaus g.
2,PaneveLys.

I

stebi 6 vaud,o stebdiimo kameros
Yaizdo stebejimas lauko teri

Fiksuoia dali Siaurineje puseje ir teritorii
Fiksuoja dali pastato siaffi

iejima I pastat4 i5 Siaurines
Fiksuoia dali ir teritorii

to dali ir teritorii
teritori

stebi 1 vatzdo stebdiimo kamera
1 aukSto foie, ieiimas
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