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VILNIAUS,,SIETUVOS" PROGIMNAZIJOS
VAIZDO DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus ,,Sietuvos" progimnazijos Vaizdo duomenq tvarkymo taisykles (toliau -
Taisykles) nustato Vilniaus ,,Sietuvos" progimnazijos vykdomo vaizdo stebejimo istaigos
teritorijoje ir patalpose tiksl4 ir apimti, vaizdo duomenq saugojimo terminus, darbuotojams,
tvarkantiems Siuos duomenis, keliamus reikalavimus, duomenq subjektq teises ir reguliuojakitus
klausimus, susijusius su vaizdo stebejimu.

2. Yaizdo stebejimas atliekamas ir vaizdo duomenys tvarkomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu (toliau - ADTAD, Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 ddl fiziniq asmenq apsaugos tvarkant ur-im
duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB
(Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas) ir jo igyvendinamaisiais
teises aktais.

3. Siose Taisyklese vartojamos s4vokos:
3.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmeni, kurio tapatybe

nustatyta arba kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio
tapatybg galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arbanetiesiogiai galima nustatyti,
visq pirma pagal identifikatoriq, kaip antai vard4 ir pavardE, asmens identifikavimo numeri,
buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens
fizines, fiziologines, genetinds, psichines, ekonomines, kulturines ar socialines tapatybes
poZymius;

3.2. Duomenq valdytojas Vilniaus ,,Sietuvos" progimnazijA, juridinio asmens kodas:
190008784, adresas: Taikos g. 47, Vilnius, elektroninio pa5to adresas:

(toliau - Duomenq valdytoj as);
3.3. Duomenq tvarkytojas - juridinis asmuo, valdZios institucija, agentlra ar kita

istaiga, kuri Duomenq valdytojo vardu diegia ir priZilri Yaizdo stebejimo sistemq, atlieka kitas
funkcijas, numatytas Siose Taisyklese (ei tvarkytojas yra pasitelktas);

3.4. Duomenq subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi
Taisyklese nurodytais tikslais ;

3.5. PrieZiuros institucija - Valstybine duomenq apsaugos inspekcija;
3.6. Vaizdo steb6jimas - vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas

naudoj ant automatines vaizdo stebej imo kameras;
3.7. Vaizdo duomenq ira5ymo irenginiai - Vilniaus ,,sietuvos" progimnazijos turto

apskaitoje esantys skaitmeniniai irenginiai, skirti vaizdo duomenims ira5yti, saugoti, perZitreti ir
kopijuoti;

3.8. Vaizdo steb6jimo sistema - vaizdo duomenq ira5ymo irenginiai ir vaizdo
stebejimo kameros;

3.9. Vaizdo ira5as - vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuoti ir vaizdo duomenq
iraSymo irenginiuose i5saugoti vaizdo duomenys;

3.10. Darbuotojai - Vilniaus ,,Sietuvos" progimnazijos darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis;

4.
s4vokas.

Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka ADTAI ir Reglamente vartojamas



II. VAIZDO STEBEJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

5' Yaizdo duomenq tvarkymo tikslas - Vilniaus ,,Sietuvos" progimnazijos turto
bei asmenq saugumo uitikrinimas.

6. Vaizdo stebejimas vykdomas Taisykliq priede Nr.
,,Sietuvos" progimnazijos vidaus patalpose ir lauko teritorijose.

7. Vilniaus ,,Sietuvos" progimnazijos vidaus patalpq ir
stebej imas yra nenutrlkstamas.

I nurodytose Vih-riaus

latrko teritorijos vaizdo

8. Yaizdo kameros montuojarnos taip, kad vaizdo stebejimas butq vykdorras ne
didesneje patalpll dalyje, negu tai yra butina. I vaizdo kamerq stebejirno lauk4 negali patekti
gyvenamosios patalpos ir/arba jai priklausanti privati teritorija arba fejimas ijq, taip pat patalpos
ar teritorija, kurioje Duomen subjektas tikisi absoliudios duomentl apsaugos, pavyzdLiuj,
persirengimo, poilsio, vonios, tualeto kambariai.

9. Yaizdo stebejimo duomenys negali bLrti naudojami kitiems tikslams,
nesusijusiems su Taisykliq 5 punkte apibreZtu tikslu.

Itl. DUOMENU VALDYTOJO rR TVARKYTOJO
FU KCIJOS, TEISES IR PAREIGOS

10. Duomenq valdytojas tuli Sias teises:
10.1. rer-rgti ir pliimti vidinius teises aktus, reglamentuojandius Vaizdo stebejim4;
10.2. priimti sprendimus del vaizdo duomenq teikimo Duomentl subjektarns ir (ar)

tretiesiems asmenims;
1 0.3. paskirti sL vaizdo duomenq apsaug4 atsaking4 asmeni;
10.4. paskirti Darbuotoj4, atsaking4 uL yarzdo stebejirno sistemos techning prieZilr4 ir

y arzdo duomentl kontrolq.
10.5. parinkti ir f galioti duomenq tvarkytoj4 tvarkyti vaizdo duomenis.
1 1. Duomentl valdytojas turi Sias pareigas:
11.1. uZtikrinti Reglarnente ir kituose teisds aktuose, reglamentuojandiose asmens

duomenq tvarkym4, nustatytq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq Iaikyrn4si;
\1.2. igyvendinti Duomenq subjekto teises Reglan,er-rto ir Taisykliq nustatyta tvarka;
1 1.3. uZtikrinti asmens duomenq sallglrm? igyvendinant tinkamas organizacines, fizines

ir technines asmens duomenq saugumo priemones;
11.4. parinkti tik toki Duornenq tvarkytoj4, kuris garantuottl reikiamas technines, fizines

ir orgamzacines asntens duornenq apsaltgos priemones ir uZtikrintq, kad tokitl priernoniq b[tq
laikomasi. Duoti Duomenq tvarkytojui nurodymus del vaizdo duomenq tvarkyn-ro;

11.5. uZtikrinti, kad prieS patenkant ipatalpas ar teritorij4, kr,rrioje vykdomas vaizdo
stebejirnas, Duomenq subjektams butq aiSkiai ir tinkarnai pateikta informacija apie vaizdo
stebejirnE. Informavinas vykdomas pasitelkiant lenteles, kuriose turi b[ti nurodyta Si

informacija:
1 L5.1 . informacija apie vykdom4 stebejirn4;
11.5.2.duoneuq valdytojo pavadinimas, kontaktine informacija (adresas, el. pa5to

adresas ir (arba) telefono ry5io nurneris);
I 1.5.3. aslnens duomentl tvarkymo tikslas;
1l.5.4.nuoroda i informacijos Saltini, kur bltq galima gauti detalesnE informacij4

apie vykdorn4 vaizdo stebejirn4 (pavyzdLiui, nuoroda I interneto svetaing, kontaktinis telefonas
ar kt.)

1 1.5.5. informacineje lenteleje taip pat gali bitt pavaizduota vaizdo kamera.
12. Duomentl valdytojas atlieka Sias funkcijas:
12.1. nustato Vaizdo stebejimo tiksl4 ir apimti;
12.2. organizuoja Vaizdo stebejirno sistemos diegimo darbus;



12.3. infoln-ruoja Duomenq subiel<tus apie tai, kad istaigos patalpose ar teritorijoje yra
vykdornas vaizdo stebej imas;

12.4. suteikia prieigos teises ir igaliojimus tvarkyti vaizdo duomenis;
12.5. prireikus teikia Duomenq subjektams vaizdo duomenq iSra5us;
12.6. analizuoia technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenq

tvarkymo ploblernas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam Yaizd,o stebejimui uZtikrinti.
13. Jei pasitelkiamas varzdo duomenq tvarky.tojas, jis tr.rri Sias teises:
13.1. reikalauti iS asmenq, kuriems suteikta Vaizdo stebejin'ro technikos ir asmens

duomeuq prieiga, kad bhtq laikomasi Siq Taisykliq ir kitq aslnens duornenq saugq
re glamentuoj andiq tei se s aktq reikalavin'r r4 ;

13.2. teikti Duomenq valdytojui pasiulymus del duomenq tvarkymo techninitl ir
programiniq priemoniq gerinimo, vaizdo duomentl tvarkymo organizavirlo principq ir tvarkos
r-rustatymo;

\4. .Tei pasitelkiamas vaizdo duomenq tvarkytojas, jis tr,rri Sias pareigas:
14.1. uZtikrinti, kad Vaizdo stebe.jirno frangos ir asmens duomentl prieiga b[tq suteikta

tik fgaliotiems asmenims;
14.2. uZtikdnti, kad asmeus duomenys bltLl tvarkorri vadovaujantis Reglamentu ir

kitais asn'rens duomenll apsaLrg4 reglamentuoj andiais teises aktais;
14.3. u7tikrinti, kad stebimo vatzdo apimtis neb[tq didesne, nei nustatyta Siose

Taisyklese;
14.4. uZtikrir-rti, kad Duornentl subjektarns pateikti duomenys atitiktq Duomenq

tvarkytoj o tvarkomus duomenis;
14.5. apsaugoti vaizdo duornenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitirno ar

atskleidimo, bet kokio kito neteiseto jq tvarkymo.
15. Jei pasitelkiamas vaizdo domenq tvarkytojas, jis atlieka Sias funkcijas:
15.1. koordinuo.l avaizdo iraSymo veiksmus;
15.2. fgyvendina bfitinas techniues duomenq saugluno priemones, kurios nustatomos,

atsiZvelgiant i pavojus, kurie kyla del duornenq tvarl<ymo, iskaitant ir priemones skirtas
uZtikrinti, kad vaizdo duomenys b[ttl pasiekiarni tik iS istaigos vidinio kornpiuteriq tinklo;

15.3. uZtikrina, kad vaizdo duomentl prieigos teises bhtq suteiktos tik Duornentl
valdytojo igaliotiems asmenims.

16. Tuo atveju jei Duomenq valdytojas nepasitelkia DuornenLl tvarkytojo, tai
Duomenq valdytojas pats igyvendina Duonrentl tvarkytojLri priskirtas funkcijas bei tuli jo teises
ir pareigas.

IV. TECHNINES, FIZINES IR ORGANIZACINES
ASMENS DUOMENU SAUGUMO PRIEMONES

17. Siekiant uZtikrinti vaizdo duomentl sauglung igyvendinarnos Siose Taisyklese
uttrodotnos techuinds, fizines ir organizacinds asmens duornenll saugllmo priemones.

17.1. uZtikrinanra prieigos prie Vaizdo jrangos il vaizdo duomenq apsaLrga, valdyrnas ir
kontrole;

17.2. prieiga prie Vaizdo ilangos ir vaizdo duomenq asmenims suteikiama tik
pasira5y'tinai isipareigojus saugoti asmens duomenis - istaigos darbuotojai privalo pasira5yti
nustatyto s fbrrno s konfi denc i al r,uno I s ipare i goj im4;

17.3. jeigu pasitelkiarnas Duomenq tvarkytojas, jo darbuotojai, atliekantys paslaugq
sutartyje numatytas paslattgas, jie taip pat privalo pasiraSyti ipareigojim4 saugoti asmens
duomenis;

17.4. prieiga prie vaizdo duomenq gali brrti suteikta tik tam fstaigos darbuoto.jui, kurian.r
asmens duomenys yra reikalingi jam priskirtorns fur-rkcijorns vykdyti;

17.5. su vaizdo duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti Duomenq
tvarkytojui yra suteiktos teises;



17.6. prieigos prie vaizdo duomenq slaptaZodZiai suteil<iami, keidiami ir saugomi
uZtikrinant jq konfidencialumq. SlaptaZodZiai tuli buti unikal[s, sudaryti iS ne maLiau t<iip S

simboliq, nenaudojant asmeninio pob[dZio inforrnacijos ir keidiami ne rediau kaip kart4 per du
menesius;

17.7. u7tikrinama vaizdo duon-renq apsauga nuo neteiseto prisijungimo prie vidinio
kornpiuterinio tinklo elektroniniq rySitl prien,onemis prieiga prie vidinio kompiuterir4 tinklo
apsaugota ugniasiene;

17.8. uZtikrinamas Vaizdo irangos, kurioie saugomi vaizdo duomenys, flzinis saugumas
- ribojan-ra ir kontroliuojarna netLrrindiq igaliojimq tvarkyti vaizdo duomenis asmenq priei[a prie
Vaizdo frangos;

17.9. uZtikrinama Yaizdo irangos apsauga nuo kenksmingos progr.amines frangos -
idiegtos ir nuolatos atnauiinar.nos vidinio tinklo ir antivirusines apsaugos priemonds.

18. Prieigos teises ir igaliojimq tvarkyti vaizdo duomenis suteikiarno, naikinimo ir
keitimo tvarka:

18.1. prieigos teises prie Vaizdo irangos ir igaliojimai tvarkyti vaizd,o duomenis
suteikiami, naikinami ir keidiarni direktor.iaus isakymu;

18.2. prieigos teises prie vaizdo duomenq naikinarnos pasibaigus Duomenq valdyto.io ir
jo darbuotojo darbo santykiams, pasikeitus darbuotojo funkcijonrs, kurioms vykdyti prieiga prie
vaizdo duomenq nereikalinga;

19. Yaizdo duomenq fraSymo frenginiuose vaizdo stebejimo kamerq uZfiksuoti vaizdo
duomenys skaitmenir,iu btrdu ira5omi ir saugomi skaitmeninese laikmenose irlarba slaptaZodZiu
apsaugotame serveryi e.

20. Vaizdo duomenq saugojimo terminai nurodyti Siq Taisyklitl pirrname priede.
21. Suejus nustatytam saugojimo temrinui, vaizdo duomenys iStrinami, iSskyrus

atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra uZfiksr-rotas darbo drausmes paZeidimas, darorna
nusikalstama veika ar kiti neteiseti veiksn,ai (iki atitinkan'ro tyrimo ir (ar) bylos r-ragrinejimo
pabaigos).

22. IIZ savalaikf ir tinkam4 duomentl sunaikinim4 atsako istaigos direktoriaus igalioti
asmenys.

23. Vaizdo duomenys Duomenq valdytojo gali blti pateikti ikiteisrninio tyrimo
f staigai, prokurorui ar teismui deljq Zinioje esandiq administraciniq, civiliniq, baudZiamqjtl bylq,
kaip irodymai ar kitais istatymq nustatytais atvejais.

24. Darbuotoias, tvarkantis vaizdo duomenis, privalo:
24.1. laikytis pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo principq bei konfidencialurno ir

saugumo reikalavin-rq, itvirtintq Reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatyme, Siose Taisyklese ir kituose teises aktuose;

24.2. uZtikrinti, kad i vaizdo stebeiimo kameromis fiksuojam4 erdvg nepatektq
gyvenamosios patalpos, fejimai ijas, joms priklausar-rdios privadios teritorijos, patalpos, kuriose
asmenys pagristai tikisi absoliudios privatumo apsaugos;

24.3. imtis prier-nonir"1, kad bLrtq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neleisetam vaizdo
duomenq sunaikinimui, pakeitimLri, atskleidimui, taip pat bet kokian-r kitam neteisetarn
tvarkymui, saugoti vaizdo duonentl lraSyrno irer-rginiuose esandius duomenis;

24.4. uZtikrinti, kad vaizdo stebejimo sistema bttq techniSkai tvarkinga, techniniai Sios
sistemos sutrikimai butq Salinami operatyviai, naudojant vistrs turimus techninius resllrsus;

24.5. neatskleisti, neperduoti ir nesudarlai s4lygq bet kokiomis priemonernis susipaZinti
su vaizdo duomenimis tam teises neturintiems asrnenirns;

V. DUOMENU SUBJEKTO TEISES IR JU IGYVENDINIMO TVARKA

25. AtsiZvelgiant iReglarnento 18 ir 20 str. nuostatas, Duornenq subjektas turi Sias
teises:

25.1. Linoti (bhti informuotas) apie savo duomenq tvarkym4;



25.2. susipaZinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
25.3. nesutikti, kad bUtq tvarkomi jo asmens duomenys;
25.4. reikalauti i5trinti asmens duomenis, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar

yra kitas Reglamente nustatytas pagiindas;
25.5. reikalauti apriboti duomenq tvarkym4, jei yra Reglamente nustatytas pagrindas.
26. Duomenq subjekto teise Zinoti apie savo asmens duomenq tvarkym4

igyvendinama taip:
26.L iSkabinant informacines lenteles tvirtinamas prie5 patenkant i patalp4 ar teritorij4,

kurioj e vykdomas v aizdo stebej imas;
26.2. informacineje lenteleje nurodant, kad yra vykdomas vaizdo stebejimas, vaizdo

stebejimo tikslq, Duomenq valdytojo kontaktine informacija, kaip nurodya Siq Taisykliq 11.5 p.
27. Duomenq subjekto teise susipaZinti su savo vaizdo duomenimis igyvendinama Sia

tvarka:
27.1. Duomenq subjektas, noredamas susipaZinti su savo vaizdo duomenimis, Duomenq

valdytojui pateikia pra5ym4 ra5tu, valstybine kalba elektroniniu pa5tu adresu
rastine@sietuvos.vilnius.lm.lt, iteikiant praSym4 asmeni5kai arba pa5tu adresu Taikos g. 47,LT-
05260 Vilnius. Duomenq subjektas su savo pra5ymu Duomenq valdytojui taip pat pateikia jo
asmens tapatybg patvirtinanti dokument1 arba teises aktq nustatyta tvarka ar elektroniniq ry5iq
priemonemis, kurios leidLia tinkamai identifikuoti asmeni, patvirtina savo asmens tapatybg. Kai
del informacijos apie asmeni kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavim4 patvirtinanti
dokument4 ir savo asmens tapatybg patvirtinanti dokument4;

27.2. gavgs Duomenq subjekto pra5ym4 susipaZinti su vaizdo duomenimis, Bendroves
vadovas ar jo igaliotas asmuo ivertina ir priima sprendim4 leisti ar neleisti susipaZinti su vaizdo
duomenimis. Informacija ar su Duomenq subjektu susijg vaizdo duomenys yra tvarkomi ir
duomenq subjekto pra5omi duomenys pateikiami ne veliau kaip ne veliau kaip per vien4 menesi
nuo praSymo gavimo. Duomenq subjekto pra5ymu tokie duomenys turi biiti pateikiami ra5tu.

27.3. igyvendinant Duomenq subjekto teisg susipaLinti su savo vaizdo duomenimis
uZtikrinama trediqiq asmenr+ teise i privatq gyvenim4, t. y. Duomenq subjektui susipaZistant su
vaizdo iraSu, jeigu vaizdo ira5e matomi kiti asmenys, kuriq tapatybe gali buti nustatyta, ar kita
informacija, kuri gali paZeisti trediqjq asmenq privatum4, Sie vaizdai turi biiti retu5uoti ar kitais
b[dais panaikinta galimybe identifikuoti trediuosius asmenis (eigu tai techni5kai imanoma arba
nesukuria neproporcingos na5tos Duomenq valdytoj ui).

28. Duomenq subjekto teise nesutikti su vaizdo duomenq tvarkymu, teise reikalauti
i5trinti asmens duomenis, teise reikalauti apriboti duomenq tvarkym4 igyvendinama Sia tvarka:

28.1. siekdamas igyvendinti aukSdiau nurodytas teises, Duomenq subjektas Duomenq
valdytojui pateikia pra5ym4 ra5tu, valstybine kalba elektroniniu paStu adresu
rastine@sietuvos.vilnius.lm.lt, iteikiant pra5ym4 asmeni5kai arba pa5tu Taikos g. 47, LT-05260
Vilnius. Duomenq valdytojas, gavgs toki pra5ym4, ji ivertina ir priima sprendim4 nutraukti
asmens duomenq tvarkym4, i5trinti ar apriboti atitinkamq asmens duomenq tvarkym4, i5skyrus
atvejus, kai duomenys tvarkomi del teisetq prieZasdiq, kurios yra vir5esnes uZ duomenq subjekto
interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareik5ti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus ar del

29. Jeigu Duomenq subjekto pra5ymai yra akivaizdliai nepagristi ar neproporcingi,
visq pirma del jq pasikartojandio turinio, Duomenq valdytojas gali:

29.1. imti pagrist4 mokesti, atsiZvelgdamas i informacijos teikimo ar veiksmq, kuriq
praSoma, administracines i5laidas ;

29.2. gali atsisakyti imtis veiksmq pagal pra5ym4.

Y.YAIZDO DUOMENU SAUGUMq PAZEIDIMU VALDYMO IR REAGAVIMO I
SIUOS PAZEIDIMUS TVARKA



30. Duomenq valdytojo ar duomenq tvarkytojo darbuotojai, turintys prieigos prie
asmens duomenq teisg, pastebejg duomenq saugumo paZeidimus ar bet kokiq itartinq situacij4
(veiksmus ar neveikimE, galindius sukelti ar sukeliandius gresmg asmens duomenq saugumui),
turi imtis priemoniq tokiai situacijai i5vengti ir apie tai informuoti Duomenq valdytojo vadov4,
duomenq apsaugos pareigDn4 ar kit4 paskirt4 atsaking4 asmeni.

31. fvertinus duomenq apsaugos paZeidimo rizikos veiksnius, paZeidimo poveikio
laipsni, Zalq ir padarinius, kiekvienu konkrediu atveju Vilniaus ,,Sietuvos" progimnazijos
vadovas priima sprendimus del priemoniq, reikiamq duomenq apsaugos paZeidimui ir jo
padariniams pa5alinti.

32. Prireikus, Vilniaus ,,Sietuvos" progimnazijos vadovas, duomenq apsaugos
pareigiinas ar kitas paskirtas atsakingas asmuo imasi pareigos uZtikrinti, kad apie duomenq/
informacijos saugumo paZeidimus b[tq prane5ta (ne veliau kaip per 72 val. nuo suZinojimo apie
paZeidim4) Asmens duomenq apsaugos inspekcijai irlar teisesaugos institucijoms ir susijusierns
asmenims, laikantis Reglamento, ADTA{ ir kitq teises aktq reikalavimq.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Duomenq subjekto asmens duomenys gali buti suteikti teismui, prokuratlrai,
ikiteisminio tyrimo istaigoms bei kitoms institucijoms, kurioms teisini pagrindE reikalauti
pateikti asmens duomenis suteikia Lietuvos Respublikos istatymai.34. Darbuotojai, kurie yra igalioti tvarkyti vaizdo duomenis arba eidami savo pareigas
juos suZino, ir kiti asmenys, igalioti tvarkyti vaizdo duomenis, privalo laikytis Siq Taisykliq,
pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq bei konfidencialumo ir saugumo
reikalavimq, itvirtintq ADTAI, Reglamente ir Siose Taisyklese. Darbuotojai ir kiti asmenys,
igalioti tvarkyti vaizdo duomenis, paLeidg Taisykles, Reglament4 ir (ar) ADTAI atsako teises
aktq nustatyta tvarka.

35. Darbuotojai ir kiti asmenys, tvarkantys vaizdo duomenis, su Taisyklemis
supaZindinami pasira5ytinai.

36. Ui. Taisykliq nuostatq laikymosi pieLiirq ir jose reglamentuotq nuostatq
vykdymo kontrolg atsakingas duomenq apsaugos pareigiinas ar kitas istaigos direktoriaus
isakymu paskirtas atsakingas asmuo, ivertings Taisykliq taikymo praktik4, esant poreikiui,
inicij uoj a Taisykliq atnauj inim4.

37. Pasikeitus teises aktq nuostatoms, jomis vadovaujamasi i5 karto, nelaukiant
Taisykliq pakeitimo.

38. Duomenq valdytojas turi teisg i5 dalies arba visi5kai pakeisti Taisykles, apie tai
praneSdamas raSytiniu pranesimu, paskelbdamas Duomenq valdytojo informacinese pranesimq
lentose. Taisykliq papildymai arba pakeitimai isigalioja nuo paskelbimo dienos.



Vaizdo duomenq tvarkymo taisykliq
I priedas

YILNIAUS,,SIETUVOS'5 PROGIMNAZIJOS VYKDOMO VAIZDO STEBEJIMO
STACIONARIA VAI TATANT YAIZDO

D

Eit.
Nr. Vaizdo steb6jimo vietos adresas

Vaizdo
kamerq
skaiiius

Stebimos teritorijos ir patalpos

Vaizdo
duomenq
saugojimo
terminai

1 Taikos 9.47, Vilnius 3 Progimnazijos teritorija Ne trumpiau
kaip 2l d.

2. Taikos g. 47, Vilnius 2 Pagrindiniai iejimai i progimnazijo:
:astat4

Ne trumpiau
kaip2l d.




