PATVIRTINTA
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT
gimnazijos direktoriaus
2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-33
VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS
MOKINIŲ NUOTRAUKŲ, FILMUOTOS MEDŽIAGOS, KURIUOSE BŪTŲ
MOKINIO ATVAIZDAS, INFORMACINĖS MEDŽIAGOS PUBLIKAVIMO
GIMNAZIJOJE, GIMNAZIJOS INTERNETO SVETAINĖJE IR SOCIALINIO
TINKLO FACEBOOK GIMNAZIJOS GRUPĖJE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis aprašas nustato mokinių fotografavimo, filmavimo ir informacinės
medžiagos publikavimo tvarką Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje, gimnazijos
interneto svetainėje ir socialinio tinklo Facebook gimnazijos grupėje.
2. Mokinių nuotraukų, filmuotos medžiagos, kuriuose būtų mokinio atvaizdas,
gimnazijoje, gimnazijos interneto svetainėje ir informacinės medžiagos publikavimo tikslai informuoti gimnazijos bendruomenės ir kitus visuomenės narius apie gimnazijos tradicijas,
šventes, organizuojamą formaliąją bei neformaliąją ugdomąją veiklą, supažindinti su mokinių
pasiekimais olimpiadose, sporto varžybose ir kt. renginiuose.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PUBLIKUOJAMOMS MOKINIŲ NUOTRAUKOMS, FILMUOTAI
MEDŽIAGAI, KURIUOSE YRA MOKINIO (MOKINIŲ) ATVAIZDAS (ATVAIZDAI)
IR INFORMACINĖS MEDŽIAGOS SKELBIMUI
3. Mokinio (mokinių) nuotraukos, filmuota medžiaga, kuriuose būtų mokinio
(mokinių) atvaizdas (atvaizdai), gali būti skelbiami gimnazijoje, gimnazijos interneto svetainėje
ir socialinio tinklo Facebook gimnazijos grupėje tik gavus vieno iš tėvų (globėjų ar kitų vaiko
teisėtų atstovų) ir mokinio sutikimą (1 priedas).
4. Mokinys turi teisę atsisakyti fotografuotis ir filmuotis dėl asmeninių priežasčių,
nors ir yra gautas vieno iš tėvų (globėjų) arba jo (jeigu jis yra pilnametis) sutikimas.
5. Mokinių nuotraukose, informacinėje medžiagoje, nepažeidžiančioje mokinio
garbės ir orumo, negali būti patyčių, nesantaiką, prievartą, diskriminaciją kurstančių faktų ar
vaizdų, žalingų įpročių, asocialaus elgesio propagavimo ir kitų idėjų, prieštaraujančių moralės ir
etikos normoms, nederančių su gimnazijos Vidaus darbo tvarkos, ir gimnazijos mokinių elgesio
taisyklėmis.
6. Draudžiama skelbti nuotraukose ar vaizdo įrašuose matomo mokinio (-ių) vardą
(-us) ir pavardę (-es), galima skelbti tik vardą (-us) ir klasę (-es).
7. Medžiagą apie gimnazijos renginius ir kitas veiklas svetainės administratoriui
pateikia jų vykdytojai arba organizatoriai.
8. Dėl pateikiamos medžiagos apimties, teksto stiliaus ir kt. autoriai derina su
svetainės administratoriumi.
9. Rašytinė informacija turi būti parašyta taisyklinga lietuvių kalba, be gramatikos
ir skyrybos klaidų, laikantis raštvedybos taisyklių.
10. Jeigu informacijoje yra papildomos medžiagos (citatų, kopijuoto teksto, iškarpų
ir pan.), reikia nurodyti jos autorių, šaltinius.
11. Pateikiama informacija turi būti tvarkinga, teisinga, tiksli, objektyvi, atitinkanti
duomenų apsaugos reikalavimus.

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokinių
nuotraukų, filmuotos medžiagos, kuriuose būtų
mokinio atvaizdas, informacinės medžiagos
publikavimo gimnazijoje, gimnazijos internetinėje
svetainėje ir socialinio tinklo Facebook gimnazijos
grupėje tvarkos aprašo 1 priedas
SUTIKIMAS
DĖL MOKINIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDRUOMENĖS IR
VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE MOKYKLOS VEIKLĄ TIKSLU
__________________
(data)
Vilnius
___________
(klasė/grupė)

Mokinys (-ė)_____________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)

Mokinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai)___________________________________
(vardas, pavardė)

1. Mokinys ar jo tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) nurodo, kad:
1.1. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad mokinys būtų fotografuojamas,
filmuojamas ar daromi garso įrašai Mokykloje ar už jos ribų vykstant viešiems ir
neviešiems renginiams, netradicinio ugdymo pamokoms, išvykoms, sporto varžyboms
ir kitai ugdomajai veiklai;
1.2. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad mokinys būtų fotografuojamas
grupinei visų Mokyklos mokinių/grupės/klasės ir mokytojų nuotraukai;
1.3. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad nuotraukos, filmuota vaizdinė
medžiaga, garso įrašai, padaryti Mokykloje ar už jos ribų, būtų skelbiami Mokyklos
interneto svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose;
1.4. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad nuotraukos, filmuota vaizdinė
medžiaga, garso įrašai, padaryti Mokykloje ar už jos ribų, būtų skelbiami socialinių
tinklų paskyrose („Facebook“ ir kt.);
1.5. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad Mokinio ar mokinių grupės
nuotraukos, filmuota vaizdinė medžiaga ar garso įrašai, padaryti Mokykloje ar už jos
ribų, būtų skelbiami Mokyklos leidiniuose (lankstinukuose, knygose, el. laikraštyje ir
pan.);
1.6. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad Mokinio nuotraukomis, filmuota
vaizdine medžiaga, garso įrašais, padarytais Mokykloje ar už jos ribų būtų dalinamasi
su Mokinio grupės tėvais per duomenų perdavimo priemones, pavyzdžiui „Dropbox“,
siekiant informuoti tėvus (kitus įstatyminius atstovus) apie įvykusius renginius bei
pasidalinti juose užfiksuotais momentais;
1.7. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad Mokinio kūrybiniai darbai (piešiniai
ir pan.) bei kiti darbai būtų eksponuojami Mokyklos patalpose, Mokyklos partnerių
patalpose, Mokyklos interneto svetainėje, spaudoje siekiant sudaryti galimybę
visuomenei susipažinti su Mokinio pasiekimais;

1.8. sutinka/nesutinka (tinkamą pabraukti), kad Mokinio kūrybiniai darbai (piešiniai
ir pan.) bei kiti darbai būtų eksponuojami Mokyklos partnerių patalpose, socialinių
tinklų paskyrose („Facebook“ ir kt.);
1.9. sutinku/nesutinku (tinkamą pabraukti), kad Mokinys dalyvautų visuomenės
informavimo priemonių organizuojamuose reportažuose, interviu, kuriuose būtų
pateikiamas Mokinio atvaizdas, nuomonės, mintys ir kt., kurie būtų skelbiami įvairiose
informavimo priemonėse (televizijoje, radijuje, internete, socialiniuose tinkluose ir
pan.).
2. Mokinys arba jo tėvai (kitų įstatyminiai atstovai) patvirtina, kad jiems yra
žinoma apie teisę bet kuriuo metu atšaukti šį savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas
nedaro poveikio atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.
3. Vaiko atstovai patvirtina, jog turi visus būtinus įgaliojimus ar sutikimus
pasirašyti šį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
4. Mokykla įsipareigoja:
4.1. skelbti tik tas mokinių nuotraukas, filmuotą vaizdinę medžiagą ir garso įrašus, kurie
nežemina mokinio garbės ir orumo, bei yra susiję su mokinio veikla Mokykloje;
4.2. atsižvelgiant į mokinio ir/ar jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) išreikštą valią,
pašalinti iš Mokyklos internetinės svetainės, socialinių tinklų paskyrų nepageidautinas
nuotraukas.
Duomenų valdytojas – Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija, juridinio asmens kodas
190009352, adresas J. I. Kraševskio g. 5, Vilnius, tel. (8 5) 241 0235, el. p.
rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt.
Duomenų apsaugos pareigūnas –MB „Veiklos sprendimai“, Tel.: +370 672 43319, El. p.:
dap@veiklos-sprendimai.lt.
Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:
1) gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su savo asmens duomenimis;
3) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
4) prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
5) prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei
tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17
straipsnio 1 dalyje;
6) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;
7) teisę į duomenų perkeliamumą;
8) nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
9) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.
Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)).
10) teisę į žalos atlyginimą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo.
Mokinys /
________________________________
Mokinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai)
(vardas, pavardė)

___________
(parašas)

