PATVIRTINTA
Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centro direktoriaus
2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-186
KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO
MOKINIO ASMENS TEISIŲ, GARBĖS IR ORUMO APSAUGOS TVARKA
Mokinio asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos tvarka parengta vadovaujantis:
1. Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. 2016/679, 2016m. balandžio 27d.) (toliau BDAR),
2. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2006 m.
liepos 11 d. Nr. X-752, Vilnius, suvestinė redakcija 2018-04-01-2018-12-31) 13 straipsniu,
3. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (CK) 2.22 str. 1 dalimi.
Tikslas- nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant
informaciją.
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre (toliau- Mokymo centras) leidžiama
fotografuoti, filmuoti mokinius, daryti garso/ vaizdo įrašus, nuotraukas ar kitą filmuotą/ garsinę
medžiagą, kurioje pavaizduoti mokiniai publikuoti viešose erdvėse: viešose ekspozicijose, viešuose
leidiniuose, internetiniame tinklalapyje ir kitokiose analogiškose informacijos pateikimo
priemonėse (centro veiklos metraštis, veiklos pasiekimai, vaizdinis bei garsinis centro veiklos
pateikimas visuomenei); mokinių sąmoningumo, drausmingumo, kūrybiškumo skatinimui; jų
veiklos, darbų įamžinimui tik esant tėvų, globėjų ir paties mokinio (tėvų nuožiūra pakankamai
subrendusio) sutikimui (pilnamečiam asmeniui tėvų ar globėjų sutikimo nereikia, užtenka tik jo
paties sutikimo) (1 Priedas).
Mokiniams suteikiama galimybė pasilikti atminimui vaizdinę ir garsinę medžiagą apie
savo veiklą Mokymo centre.
Pastebėjus netinkamą arba klaidingai pateiktą informaciją viešoje erdvėje kreipiamasi raštu
į Mokymo centro administraciją dėl jos pašalinimo, nurodant tikslią šios informacijos buvimo
vietą.
Jei sutikimas pasirašytas, tačiau nenorima, kad mokinys būtų fotografuojamas ar
filmuojamas bei daromas mokinio garso ir vaizdo įrašas atskiruose planiniuose renginiuose (su
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centro internetiniame tinklalapyje adresu ( www.mpcentras)), apie tai raštu informuojama Mokymo
centro administracija likus ne mažiau penkioms darbo dienoms iki renginio.

Norint nutraukti sutikimą dėl mokinio fotografavimo arba filmavimo bei garso ir vaizdo
įrašo darymo, kreipiamasi į centro administraciją dėl šios sutikimo/nesutikimo formos užpildymo iš
naujo. Apie mokinį skelbta informacija viešoje erdvėje iki pateikto

nesutikimo nebebus

atšaukiama.
Negavus sutikimo, mokinys nebus fotografuojamas ar filmuojamas bei daromas mokinio
garso ir vaizdo įrašas (pvz. mokslo metų pradžios, centro atminimo grupinėse ar pavienėse
nuotraukose, įvairių

centro ar klasės/grupės renginių metu). Mokinys, vykstant filmavimui ar

fotografavimui renginių metu, suderinęs su jam vadovaujančiu centro pedagogu, turi pasišalinti į
neutralią vietą, kur renginys nefiksuojamas vaizdą ar garsą fiksuojančiomis priemonėmis, priešingu
atveju Centras neatsakingas už mokinio nufotografavimą ar nufilmavimą bei garso įrašymą ir
vėlesnį šių vaizdų publikavimą viešoje erdvėje.
Jeigu mokinys yra užfiksuotas kokioje nors

centro žinioje esančioje vaizdinėje arba

garsinėje informacijoje, kurioje galima identifikuoti jo asmenybę, bet nenorima, kad ta informacija
būtų skelbiama, Mokymo centras raštiškai informuojamas tiksliai nurodant kur yra pateikta ši
informacija. Mokymo centras įsipareigoja per 30 dienų, kiek tai įmanoma techniškai, pašalinti
nepriimtiną vaizdinę informaciją.
Mokymo centro teritorijoje mokiniams draudžiama filmuoti ir fotografuoti mokinius,
mokytojus, mokymo centro darbuotojus be jų sutikimo. Mokymo centras nėra atsakingas už
mokinio fotografavimą, filmavimą, garso ir vaizdo įrašų darymą bei tų vaizdų ir/ar garsų
publikavimą viešoje erdvėje asmenų, kuriems nėra duotas centro administracijos sutikimas.
Tėvai, globėjai, susipažinę su šia tvarka, bet per 30 dienų nepareiškę sutikimo arba
nesutikimo su tvarkoje minimomis aplinkybėmis ir sąlygomis, laikomi kaip pasyviai ar
ignoruojančiai žiūrintys į savo vaiko asmeninį ir visuomeninį gyvenimą, ir centro administracija,
globėjos statusu, įsipareigoja elgsis savo nuožiūra nepilnamečio mokinio atžvilgiu, sudarydama jam
sąlygas reikštis visuomeniniame Mokymo centro gyvenime, užtikrindama mokinio asmens teisių
garbės ir orumo apsaugą įstatymų nustatyta tvarka.
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