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VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ĮGYVENDINANT NUOTOLINIU BŪDU
VYKDOMŲ STUDIJŲ TEORINIŲ UŽSIĖMIMŲ (PASKAITŲ) GARSO IR (AR) VAIZDO
ĮRAŠYMĄ
Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 43 straipsnio 1 dalies 42 punktu, Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus
universitete tvarkos aprašo (toliau – Aprašo), patvirtinto Vilniaus universiteto rektoriaus 2018 m.
gegužės 25 d. įsakymu Nr. R-316 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. R-391
redakcija), 7.1. ir 86 punktu bei siekdamas tinkamai įgyvendinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas):
1. N u s t a t a u, kad:
1.1.
įgyvendinant nuotoliniu būdu vykdomų studijų teorinių užsiėmimų (paskaitų) garso
ir (ar) vaizdo įrašymą, tvarkomi šie asmens duomenys (toliau kartu – asmens duomenys): vardas,
pavardė, atvaizdas, vaizdo ir garso įrašai. Duomenys renkami iš Vilniaus universiteto informacinės
sistemos ir nuotoliniu būdu vykdomame studijų teoriniame užsiėmime (paskaitoje) dalyvaujančio
asmens, panaudojant vaizdo ir garso įrašymo įrangą;
1.2. nuotoliniu būdu vykdomų studijų teorinių užsiėmimų (paskaitų) metu studijuojančiųjų
asmens vardas, pavardė ir kiti prisijungimo paskyros duomenys yra tvarkomi studijų sutarties
pagrindu, vaizdo ir garso duomenys tvarkomi tik asmeniui sutinkant. Nesutikus su asmens duomenų
tvarkymu, teorinio užsiėmimo (paskaitos) dalyvis gali aktyviai nedalyvauti nuotoliniu būdu
vyksiančiame teoriniame užsiėmime (paskaitoje) (neužduoti klausimų ir pan.), susipažinti su dėstoma
medžiaga patogiu studijuojančiajam metu bei savo klausimus pateikti nuotoliniu būdu vykdomo
studijų teorinio užsiėmimo (paskaitos) pabaigoje, dėstytojui pabaigus užsiėmimo garso ir (ar) vaizdo
įrašymą;
1.3. studijuojančiųjų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka bei kita su asmens duomenų
tvarkymu susijusi informacija yra nustatyta Apraše bei kituose Vilniaus universiteto teisės aktuose, o
studijuojantieji apie tai informuojami pirmosios dalyko (modulio) paskaitos metu;
1.4. apie dalyko (modulio) teorinio užsiėmimo (paskaitos) vedimą nuotoliniu būdu
studijuojantieji yra informuojami Vilniaus universiteto studijų informacinės sistemos priemonėmis,
elektroniniu paštu, naudojantis Vilniaus universitete naudojamomis elektroninėmis platformomis
arba pirmosios paskaitos metu;
1.5. studijuojantysis, aktyviai dalyvaujantis nuotoliniu būdu vykdomame teoriniame
užsiėmime (paskaitoje), kai yra vykdomas garso ir (ar) vaizdo įrašymas, savo veiksmais sutinka, kad
jo vaizdo ir (ar) garso duomenys būtų tvarkomi;
1.6. nuotoliniu būdu teorinius užsiėmimus (paskaitas) vedančių dėstytojų prisijungimo
paskyros ir garso duomenys tvarkomi sutarties pagrindu, vaizdo duomenys tvarkomi dėstytojo
sutikimo pagrindu. Dėstytojas, vykdantis nuotolinius teorinius užsiėmimus (paskaitas), sutikimą

įrašyti savo vaizdo duomenis išreiškia veiksmais; nesutinkantieji įrašyti vaizdą dėstytojai privalo
užtikrinti tik garso įrašų atlikimą ir turėtų patys imtis priemonių netransliuoti savo atvaizdo;
1.7. apie nuotoliniu būdu vykdomų teorinių užsiėmimų (paskaitų) metu atliekamą vaizdo
ir garso įrašymą dėstytojai studijuojančiuosius perspėja ne vėliau kaip per pirmąją dalyko (modulio)
paskaitą bei kiekvieną kartą pradedant įrašą; įspėjimo forma gali būti žodžiu, raštu, arba sistemos
techninėmis priemonėmis, kai tai realizuota;
1.8. nuotoliniu būdu vykdomo teorinio užsiėmimo (paskaitos) garso ir (ar) vaizdo įrašai
yra skelbiami tik tos studijų programos konkretų studijų dalyką (modulį) studijuojantiems studentams
ir klausytojams bei užsiėmimą vykdančiam dėstytojui, išskyrus atvejus, kai jie atskiru susitarimu,
pašalinus perteklinius asmens duomenis, yra paruošiami pakartotiniam panaudojimui platesniam
studijuojančiųjų ir (ar) visuomenės ratui;
1.9. esant galimam pažeidimui arba kilus ginčui, nuotoliniu būdu vykdomo studijų teorinio
užsiėmimo (paskaitos) garso ir (ar) vaizdo įrašai gali būti perduodami Vilniaus universiteto
kamieninio akademinio padalinio ir (ar) Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijoms ir (ar) Vilniaus
universiteto kamieninio akademinio padalinio ir (ar) Centrinei akademinės etikos komisijoms,
Vilniaus universiteto teisės aktuose nustatyta tvarka;
1.10. dėstytojai ir informacines sistemas administruojantys asmenys privalo būti
įsipareigoję saugiai tvarkyti asmens duomenis, vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus
universitete tvarkos aprašu, patvirtintu 2018 gegužės 25 d. Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymu
Nr. R-316 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. R-391 redakcija);
1.11. nuotoliniu būdu vykdomų studijų teorinių užsiėmimų (paskaitų) garso ir (ar) vaizdo
įrašai saugomi iki einamojo studijų semestro studijų pasiekimų pakartotinio vertinimo laikotarpio
pabaigos, išskyrus atvejus kai įrašai naudojami 1.9 papunktyje numatytų tikslų pasiekimui, ir
pasiekus tvarkymo tikslus yra naikinami teisės aktų nustatyta tvarka. Už šių įrašų naikinimą atsako
dalyką (modulį) įgyvendinantis dėstytojas, arba, jeigu tai techniškai yra įmanoma užtikrinti, įrašų
naikinimas yra vykdomas automatiniu būdu.
2. T v i r t i n u personalo, tvarkysiančio asmens duomenis vykdant nuotoliniu būdu
vykdomų studijų teorinių užsiėmimų (paskaitų) garso ir (ar) vaizdo įrašymą, sąrašą, jų funkcijas ir
atsakomybes (pridedama).
3. Į p a r e i g o j u šio įsakymo 2 punktu patvirtintus asmenis, nuotoliniu būdu vykdomų
nuotolinių studijų teorinių užsiėmimų (paskaitų) dėstytojus ir Vilniaus universiteto Informacinių
technologijų paslaugų centrą užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi įgyvendinus poveikio
duomenų apsaugai vertinimo metu įvardintas organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos
priemones.
4. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Vilniaus universiteto studijų prorektoriui.
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