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KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDINE MOKYKLA
I DUOMENU APSAUGOS TAISYKLES

l.

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos (toliau - Mokyklos) asmens duomenq tvarkymo
taisykles (toliau - Taisykles) nustato asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, asmens
duomenq tvarkymo tikslus, duomenq subjektq teises ir jq igyvendinimo tvark4, duomenq apsaugos
priemones.

2. Sios Taisykles taikomos ir privalomos duomenq vatdytojui

- Mokyklai ir visiems Mokykloje

dirbantiems asmenims, kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos suZinojo.
3. Mokykla yra visq Mokyklos veiklos ir vidaus administravimo procesuose surinktq duomenq
valdytojas, taip pat duomenq subjektq bei trediq Saliq perduotq asmens duomenq tvarkytojas.
Remiantis BDAR Taisykles Mokykloje yra tokios:

o

Mokykloje yra duomenq apsaugos pareigunas (paskirtas direktoriaus 2018 geguZes 25
isakymu Nr. V-50). Juo skirta anglq kalbos mokytoja Daiva Mici[niene.
Asmens duomenq pareigflno kadencija 2 metai.

o
o
o
o

[staigoje jungiantis prie interneto yra naudojami slaptaZodZiai.
Naudojamos Sios antivirusines programa: ,Microsoft essential securityo.

o
o
o
o

Telefoniniai pokalbiai mokykloje neira5inejami.
Darbiniai telefonai naudojami tik darbinems reikmems.

o

o
o
o

d.

Internet4 tiekia UAB ,,Litnet", aptarnauja UAB ,,Infrastrukt[raoo, naudojamas Sviesolaidinis
kabelis. Mokykla serverio neturi.
I mokyklos archyv4 patekti gali tik Sie asmenys: [kvede. Raktas yra pas [kvedg.

Renginiai mokykloje filmuojami ir fotografuojami tik gavus tevq sutikimus, i mokyklos
elektroning svetaing keliami tik tq mokiniq atvaizdai, kuriq tevq sutikimai yra.
Jeigu tevas neleidZia naudoti savo vaiko atvaizdo,jis privalo informuoti apie tai savo vaik4, kad
jis mokyklos renginiq metu nelistq i kadr4, supaZindintq kaip elgtis. Ugdytiniq atvaizdai
tvarkomi tik esant duomenq subjekto savanori5kam sutikimui. Duomenq subjekto (ugdytinio
tevq, globejq, rupintojq) sutikime nurodoma kokiais atvejais ir tikslais jie sutinka, kad jq vaikas
btitq filmuojamas, fotografuojamas, jo nuotrauka skelbiama Mokyklos internetineje svetaineje,
kitq Svietimo istaigq internetinese svetaindse, dalinantis ger4ja patirtimi su kitq mokyklq
kolegomis, vykdant respublikinius ir tarptautinius projektus, konkursus, varZybas ir kt.
T6vai renginiq metu mokykloje gali fotografuoti tik savo vaikq/us, kiti vaikai negali buti
fotografuojami ir jokiu bfldu negali patekti i facebook'4.
Dalyvaujant renginiuose vie5oje erdveje, atskiro tevq sutikimo filmuoti ar fotografuoti nereikia,
nes jau savo atejimu asmuo parodo, kad sutinka dia b[ti. Nors ir kviediamas vardu ir pavarde.
Ugdl,tiniq atvaizdai naudojami ir saugojami tiek, kiek tai reikalinga apibreZtiems tikslams.

.

Jeigu mokyklos mokinys/e nenori biti mokyklos akq saleje ir biiti kviediamas priei salg vardu
ir pavarde, gali savo dokumento ateiti atsiimti pas mokyklos direktoriq, atskirai nuo kitq

mokiniq.

o

o
o
.
o
.
.
o
o
r
o
r
o

Mokyklos mokiniq projektq, varZybq rezultatai skelbiami vieiai, mokyklos veiklos vie5inimo
tikslais mokyklos tinklalapyje, tadiau naudojama tik minimali informacija apie konkretq asmeni,
ne pertekline (pvz. skelbiamas tik vardas be pavardes ir klases; o visa informacija skelbiama
mokyklos intranete).
Mokykloje vykdomas tevq Svietimas ir informavimas duomenq apsaugos tema.
Mokytojui i5ejus i5 darbo darbovieteje atsakingas asmuo pa5alinajo nuotraukq i5 intemeto.
Mokyklos tinklalapyje gali biiti tik mokltojo vardas, pavarde, mokomas dalykas (del mokytojo
atvaizdo naudojimo turi biiti ra5tiSkas sutikimas, iseglas imokytojq asmens bylas).
Asmeniniai telefono numeriai, gimimo data negali blti skelbiami tinklalapyje.
Esant mokytojq pageidavimui, mokyklos elektroniniame tinklalapyje gali btiti skelbiami
tvarkaraSdiai tik su mokomuoju dalyku, be mokytojo vardo ir pavardes.
Jokia informacija apie mokykloje dirbusius asmenis negali blti teikiama be jq raSti5ko sutikimo.
Mokyklos darbuotojo atlyginimas yra konfidenciali informacija. Prie jos gali prieiti tik istaigos
vadovas, buhalteris ir iikvede. Si informacija nevie5inama.
Mokyklos isivertinimo metu, imant personalo duomenis, turi biiti nusprendZiama del
darbuotoj o anketos. Anonimine.
Mokykla ir jos darbuotojai stengiasi maZiau kopijuoti, nerinkti perteklines informacijos.
Sutikinama vietoje ir graZinama, nekaupiama informacija).
Asmens medicinines knygelds laikomos pas lkvedg po uZraktu. Prie jq reikalui esant gali prieiti
tik iikvedd, pareikalavus higienos centrui, darbuotojo praSymu.
lgaliojimuose nera5omas asmens kodas, tik asmens gimimo data.
Instruktavimo Zumaluose neraSomi asmens kodai (nors ir skiltis yra). Vietoje to ra5omas darbo
sutarties numeris.

.
o
o
o
o

Mokyklos IT specialistas turi buti susipaZings su naudojimo taisyklemis.
Mokykla turi sutarti tarp mokyklos ir elektroninio dienyno TAMO.
Telefonu informacijos neteikiame, jei negalime identifikuoti skambintojo. Turi biiti oficiali
uZklausa ra3tu/ elektroniniu pa5tu mokyklos vadovui.
Mokiniai pamokq metu mobiliaisiais telefonais nesinaudoja. Jie paliekami specialiose deZutese,
kurios yra kiekviename kabinete. Po pamokos telefonus mokiniai pasiima. Apie tai mokiniai ir
jq tevai yra informuoti klases aukletojq.
T€vai neturi teises bet kada ateiti i pamok4, tik tam tikn:/numatltu atveju. Bet apie tai turi bfiti
informuotas mokl,toj as.

o

o

Mokykloje ir mokyklos teritorijoje vykdant video filmavimq, yra informaciniai prane5imai,
kokiu tikslu filmuojama ir kas filmuoja. Tam yra sutikimai. Mokyklos video iraSus perZiiireti
gali tik Mokyklos direktorius. Video iraSai gali buti perZiiirimi tik Siais atvejais: ra5tu pateikus
pralymq policijos pareiglnui, atsitikus nelaimingam atsitikimui mokykloje.
Mokyklos tinklapyje yra skelbiama mokyklos elektronines svetain6s privatumo politika, sukurta
duomenq apsaugos pareigtino, aptarta su mokyklos bendruomene.

.
o

Mokytojq CV saugomi ne ilgiau kaip 1 kalendorinius metus. Jie saugomi pas mokyklos vadov4.
Nutraukus darbo santykius, sutartis su mokytojo/darbuotojo byla su iralu patenka i archyv4. {
archyv4 gali patekti tik ukvede S. Baliiiniene.

o

Dirbandiq mokyojq darbo bylos nera prieinamos kiekvienam,

jos laikomos direktoriaus

pavaduotoj os ugdymui kabinete.

o
o
.

Mokyklos darbuotdai mokyklos darbo kompiuteriuose negali tikrintis loterijos bilietq, negali
siqstis programeliq, filmq.
Darbuotojas atejgs irengini turi tevq sutikimus, o vie5ame renginyje sutikimai nereikalingi.
Mokyklos spausdintuvai yra direktoriaus kabinete, mokltojq kabinete, 0kvedes kabinete

ir

mokyklos bibliotekoje.

o
o

Oficial[s ra5tai ra5omi tik registruoti, paStu, konkrediam asmeniui arba su elektroniniu paraiu,
kad bltq galimi perskaityti tik konkretaus adresato.
Mokyklos stenduose nenaudojamas mokiniq ir mokyojq nuotraukos, su vardais ir pavard6mis,
be gimimo daq (nebent yra sutikimai). Sutikimus surenka mokyklos vadovas arba klases
aukletojai susega imokiniq bylas. Darbuotojq sutikimus- imokytojq bylas susega direktoriaus
pavaduotoja ugdymui.

.
o
.
o
e
o

Vengiama perteklin6s informacijos rinkimo konkursq metu (uZlenka vardo
asmens kodq, gimimo datq; *kur imanoma ir nereikalauja nuostatai).
Mokinir+ duomenys saugomi pagal reglament4 ir konfidencialiai.

ir

pavardes, be

Registruojant mokinius i TAMO dienyn4 atskiro mokiniq tevq sutikimas nereikalauj amas.
Prie mokyklos vadovo ir direktoriaus pavaduotojq kompiuteriq negali jungtis joks kitas asmuo
del informacijos, kad nebtitq nutekinta informacij a. Naudojami slaptaZodZiai. Jeigu buvo
pa5alinio asmens prisijungimas- daromas ira5as i duomenq tvarkymo ira5us.
Darbo taisykles suderinamos su mokytojq profesine sqjunga. Tuomet mokyklos vadovas tvirtina
duomenq apsaugos taisykles isakymu.

Mokyklos wi-fi kodus Zino tik mokyklos administracija.

II UGDYTINIU ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
Mokyklos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami ugdy.tiniq terq (globejq, rupintojq),
darZelio darbuotojq, asmentl, pateikusiq Mokyklai skund4 ar prane5im4, pretendentq i Mokyklos
darbuotojus asmens duomenis, privalo laikyis pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo principq:
1. Asmens duomenys tvarkomi teisetai ir s4Ziningai. Mokyklos asmens duomenis tvarko
vadovaudamasi ADTAI, Reglamentu (ES) 201616'79 ir kitais asmens duomenq tvarkym4 Mokykloje
reglamentuojandiais teises aktais;
2. Asmens duomenys tiksl[s ir jei reikia asmens duomenq tvarkymui, nuolat atnaujinami. Ugdytiniq
asmens duomenys atnaujinami Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos (toliau
SMM) nustatltu laiku, t. y. priemus naujus vaikus ir suformarus grupes naujiems mokslo metams.
Duomenys tikslinami ir atnaujinami, kai tik duomenq subjektas prane5a apie jq pasikeitim4.

-

Mokykla imasi visq pag{stq priemoniq siekdama uitikinti, kad asmens duomenys, kurie nOra
tiksliis, atsiZvelgiant ijq tvarkymo tikslus, bltq nedelsiant iStrinami arba iStaisomi;
3. Ugdymo sutardiq sudarymo tikslu yra tvarkomi ugdyiniq tevq (globejq, riipintojq) vardai,
pavardes, gyvenamoj i vieta ir kontaktiniai telefono numeriai;
4. Elektroninio dienyno pildymo tikslu - vaiko vardas, pavarde, gimimo data, grupe, mokslo metai,
ivertinimai, asmens bylos numeris, duomenys apie sveikat4, terq (globejq, r[pintojq) vardai,
pavardes, gyvenamoji vieta, elektroninio paSto adresai, telefono numeriai;

5. pagal Mokiniq registro nuostatus Mokykla tvarko Mokiniq registro objekto asmens duomenis:
vardas, pavarde, asmens kodas, pilietyb€, deklaruotos ir faktines gyvenamosios vietos adresas,
gimtoji kalba(-os), mokytis i Mokykl4 atvykimo/i5vykimo duomenis (i5 kur atvyko/kur i5vyko,

atvykimo/ iSvykimo data, iSvykimo prieZastis, isakymo numeris, mokyklos baigimo data), bendrus
duomenis apie moksl4 (grupe, mokymosi programa, mokymosi forma/bfrdas, kalba, kuria mokosi,
socialiai remtinas, specialieji ugdymosi poreikiai, mokinio asmens bylos numeris, ugdymo sutartis;
6. pagal Mokiniq registro nuostatus Mokiniq registre kaupiami duomenys apie Mokiniq registro
objekto 5eim4, mokyklos, kurioje mokosi Registro objektas, duomenys (gaunami i5 Svietimo ir
mokslo institucijq registro), gaunami kiekvienais mokslo metais;
7. Vaiko geroves komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu - vaiko vardas, pavarde, gimimo
data, gyvenamoj i vieta, telefono numeris, sutrikimai. Ypatingi asmens duomenys (pvz.: specialieji
vaiko poreikiai) tvarkomi tik esant tevq (globejq, riipintojq) ra5tiSkam sutikimui;
8. Nemokamo irlar mokamo maitinimo organizavimo tikslu - vaiko vardas, pavarde, gimimo data,
grupe, tevq (globejq, mpintojq) vardai, pavardes, kontaktiniai telefonai, elektroniniai paStai,
sveikatos sutrikimai susijE su maitinimu.
9. Mokyklos veiklos informavimo bendruomenei irlar visuomenei tikslu - ugdltiniq sukurtas
knrybinis darbas, kur uZfiksuotas vaiko vardas, pavarde, gimimo dat4 grupe, apie ugdyiniq veikl4
sukurta filmuota medZiaga irlar fotonuotraukos, kur uZfiksuotas ugdytinis;
10. Specialiosios pedagogines pagalbos apskaitos tikslu - ugdyinio vardas, pavarde, grupe, gimimo
data, ter.q (globejq, riipintojq) telefono numeris, specialistq i5vados;
11. Mokykla tvarko ugdytiniq asmens duomenis ir kitais apibreZtais ir teisetais tikslais, pvz., vaikq
bylq tvarkymas ir kt.

rrr DUoMENU SUBJEKTO TETSES
Duomenq subjektas, kurio duomenys tvarkomi DarZelio veikloje, turi Sia teises:
1. Zinoti (btiti informuotas) apie savo duomenq tvarkym4 (teise Zinoti);
2. susipaZinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teise susipaZinti);

3. reikalauti i5taislti arb4 atsiZvelgiant

i asmens duomenq tvarkymo tikslus, papildyti asmens

nei5samius asmens duomenis (eise iStaisyti);

4.

savo duomenis smaikinti arba sustabdyti savo duomenq tvarkymo veiksmus (i3skyrus
saugojim4) (teise sunaikinti ir teise b0ti pamir5tam);
Visais klausimais, susijusiais su duomenq subjektq asmeniniq duomenq tvarkymu ir duomenq
subjektq teisemis, numatltomis BDAR, ADTAI ir kituose susijusiuose teises aktuose, duomenq
subjektai turi teisg kreiptis tiesiogiai i Mokyklos duomenq tvarkytojus arba duomenq apsaugos
pareigiin4.

Atsakymas i duomenq subjekto pra5ym4 ar skund4 del jo asmens duomenq tvarkymo turi biiti
pateiktas neatlygintinai per 30 kalendoriniq dienq nuo kreipimosi dienos, ilskyrus atvejus ir
sqlygas, numat),tus BDAR ir kituose teisds aktuose, be kita ko BDR 12 straipsnio 3 dalyje, kai
atsiZvelgiant i praiymo sudetingum4 ir kitq pra5ymq skaidiq, tas laikotarpis gali bflti pratgstas dar 2
menesiams.

IV BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Mokyklos darbuotojai, igalioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikyis Siq Taisykliq.
Taisykles skelbiamos Mokyklos intemeto svetaineje.

Asmenims, kurie paZeidZia BDAR, ADTAI, kituose teises aktuose, Siose Taisykl€se ir kituose
Mokyklos teises aktuose nustatytus asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taikoma
Mokyklos darbo tvarkos taisyklese ir kituose teises aktuose nustatlta atsakomybe.
UZ Siq Taisykliq paZeidim4 darbuotojams, atsakingiems uZ asmens duomenq tvarkymq, taikoma
Lietuvos Respublikos istatymuose numatlta atsakomybe.
Taisykles tvirtinamos Mokyklos direktoriaus isakymu.

SUDERINTA
Mokyklos Svietimo profesines oganizacijos
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