PATVIRTINTA
Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d.
įsakymu Nr. V-53
KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, MOKINIŲ ASMENS
TEISIŲ, GARBĖS IR ORUMO APSAUGOS TVARKOS APRAŠAS
1. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos darbuotojų, mokinių asmens teisių, garbės ir
orumo tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) reglamentuoja filmavimo, fotografavimo, garso ir vaizdo
įrašų darymo Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje (toliau – Gimnazija) bei atvaizdo naudojimo
tikslus ir sąlygas, užtikrinant Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau –
VIĮ), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų
įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens teisių, garbės ir orumo apsaugą, asmens
duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
2. Gimnazijos darbuotojai privalo pasirašytinai susipažinti su šiuo Aprašu ir laikytis jo
nuostatų.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ ir VIĮ vartojamas sąvokas.
4. Gimnazijoje darbuotojai gali fotografuoti ir/ar filmuoti mokinį, daryti garso ir vaizdo
įrašus bei naudoti nuotraukas, vaizdo ir garso medžiagą tik turint raštišką jo tėvų (globėjų,
rūpintojų) sutikimą (priedas Nr.1), (toliau – Sutikimas).
5. Gimnazijoje darbuotojai gali būti fotografuojami ir/ar filmuojami, daromi garso ir
vaizdo įrašai bei naudojamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga su jo atvaizdu tik turint raštišką
darbuotojo sutikimą.
6. Vaizdo ir garso medžiaga su mokinio atvaizdu (neatskleidžiant mokinio asmens
duomenų, išskyrus vardą, pavardę, klasę), su darbuotojo atvaizdu (neatskleidžiant darbuotojo
asmens duomenų, išskyrus vardą, pavardę, pareigas) neribotą laiką ir neatlygintinai gali būti
demonstruojama šviečiamojo pobūdžio renginiuose (seminaruose, mokymuose, konferencijose ir
pan.), publikuojama viešose erdvėse: viešose ekspozicijose, stenduose, leidiniuose, internetiniame
Gimnazijos tinklalapyje ir analogiškose informacijos pateikimo priemonėse kaip vaizdinis ir
garsinis Gimnazijos veiklos pateikimas visuomenei, informacija apie įvykusius renginius,
užsiėmimus, edukacines programas, veiklos ir darbų įamžinimas. Mokiniams, jų tėvams,
darbuotojams suteikiama galimybė pasilikti atminimui vaizdinės ir garsinės medžiagos apie savo
veiklą Gimnazijoje bei kitais analogiškais tikslais.
7. Mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai, pastebėję netinkamą arba
klaidingai pateiktą informaciją viešoje erdvėje, privalo raštu kreiptis į Gimnazijos administraciją dėl
jos pašalinimo, nurodydami tikslią šios informacijos buvimo vietą. Ši informacija bus pašalinta
(gali būti nepašalinta jei tam nebus techninių galimybių).
8. Mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai, pasirašę Sutikimą, bet nenorintys,
kad būtų fotografuojamas ir/ar filmuojamas konkrečiame planiniame ar neplaniniame renginyje,
privalo informuoti apie tai raštu Gimnazijos administraciją (likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki
renginio) ar klasės auklėtoją, mokytoją ar administracijos darbuotoją žodžiu tiesiogiai prieš renginį.
9. Mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai, norėdami atšaukti Sutikimą, turi
apie tai raštu informuoti Gimnazijos administraciją. Nuo Sutikimo atšaukimo dienos asmuo nebus
fotografuojamas, filmuojamas, daromi garso ir vaizdo įrašai.
10. Mokiniui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojui nesutikus ar atšaukus
Sutikimą, šis asmuo planinio ar neplaninio renginio metu turi būti neutralioje vietoje, kurios
nepasiekia vaizdo ar garso įrašymo technika.
11. Gimnazijos darbuotojams, draudžiama nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus su mokinių
atvaizdu naudoti asmeniniams tikslams.

12. Gimnazija nėra atsakinga už pašalinių asmenų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)
fotografavimą ir filmavimą, garso ir vaizdo įrašų darymą, vaizdo ir garso medžiagos naudojimą
viešoje erdvėje, kai tam nėra duotas Gimnazijos administracijos sutikimas.

______________

SUDERINTA
Gimnazijos darbo tarybos
2018-09-21 posėdžio
nutarimu Nr. 6

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos
darbuotojų, mokinių asmens teisių, garbės ir orumo
tvarkos aprašo priedas Nr. 1

KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJA

SUTIKIMAS
.........................................................
(data)

Aš, _____________________________________________________________,
Sutinku būti filmuojamas ir/ar fotografuojamas Gimnazijos vidaus ir išorės teritorijoje ugdomosios
ar kitos veiklos metu. Esu informuotas, kad garso ir/ar vaizdo medžiaga gali būti naudojama
mokomaisiais, gerosios patirties pasidalijimo, Gimnazijos reprezentavimo, kitais analogiškais
tikslais bei publikuojama viešose erdvėse: viešose ekspozicijose, stenduose, leidiniuose,
internetiniame Gimnazijos tinklalapyje ir analogiškose informacijos pateikimo priemonėse visus
mokslo metus be atskiro sutikimo.
Su Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos darbuotojų, mokinių asmens teisių, garbės ir
orumo tvarkos aprašu susipažinau.
Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) apie teisę ir galimybę bet kada šį sutikimą
atšaukti.
_______________________
(parašas)

