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Sutikimo dėl vaikų fotografavimo, filmavimo ir medžiagos paviešinimo mokykloje 
forma 

Vardas______________________________asmens kodas_________________________________, 

vaiko globėjas 

vardas_______________________________asmens kodas__________________________________, 

Kartais mes fotografuojame ir filmuojame mokinius. Medžiagą naudojame, kad tėvai1 bei mokiniai 
susipažintų su mūsų veikla, be to, kaip ir yra gerai žinoma, geros ir linksmos fotografijos džiugina. Visa 
medžiaga yra išsaugoma mūsų fotografijų archyve. Taip pat medžiaga paviešinama mūsų tinklalapyje. 
Jei fotografuojama kitais tikslais, reikalingas atskiras sutikimas.  

Pagal įstatymą nr. 90/2018 dėl privatumo ir asmens duomenų panaudojimo, vykdydami savo pareigas, 
prieš fotografuodami, filmuodami bei panaudodami medžiagą susijusią su mokiniais, privalome gauti 
tėvų sutikimą. Maloniai prašome atsakyti į klausimus, pasirašyti dokumentą ir mums jį grąžinti. 

1. Leidimas fotografuoti bei filmuoti vaiką kasdieninėje mokyklos veikloje  ☐ Taip  ☐ Ne 

2. Leidimas paviešinti fotografuotą bei filmuotą medžiagą susijusią su vaiku mokyklos tinklalapyje☐ Taip ☐ Ne 

 

Fotografavimo, filmavimo bei medžiagos paviešinimo sąlygos 

1. Mes prisiimame atsakomybę už medžiagos apdorojimą ir vadovaujamės įstatymu nr. 90/2018 

dėl privatumo ir asmens duomenų panaudojimo. 

 

2. Kai vaikas nebelankys mūsų mokyklos, su juo susijusios medžiagos nenaudosime. Visa 

medžiaga, kai vaikas nebelanko mokyklos, remiantis įstatymu nr. 77/2014 dėl viešų 

dokumentų, yra atiduodama saugoti į Miesto archyvą. 

 

 

3. Mes, naudodami medžiagą, esančių fotografijose ar filmuotoje medžiagoje neįvardinsime ir 

nepateiksime apie juos informacijos nei socialiniuose tinkluose, nei savo tinklalapyje ar savo 

išleistuose pristatymuose, išskyrus specialiomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, jei vaikas laimi kokį 

prizą, prie fotografijos bus paminėtas vardas.  

 

4. Mūsų darbuotojai neturi teisės fotografuoti ar filmuoti vaikų asmeniniais aparatais. 

 

 

 
1 Tėvais vadinami vaiko globėjai 
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5. Visais fotografavimo, filmavimo bei medžiagos paviešinimo atvejais privalome būti atsargūs, 

apsvarstyti bei paisyti moralės normų. Vaikai niekada nebus rodomi provokuojančiose, 

žeminančiose ar kitokiose netinkamose aplikybėse, pvz., kai jie negerai jaučiasi, kai sąlygos yra 

žeidžiančios ar kai jie yra mažai apsirengę.  

 

6. Jūs galite bet kada atšaukti leidimą, kurį buvote suteikę. Leidimo atšaukimas neturi įtakos iki 

tol buvusio fotografavimo, filmavimo bei medžiagos paviešinimo teisėtumui. Jei leidimas 

neatšaukiamas, jis galioja tol, kol vaikas lanko darželį. Leidimą atšaukti ar pakeisti galima vėl 

užpildant formą.  

 

 

7. Pavieniais atvejais tam tikromis progomis mus aplanko žiniasklaidos atstovai fotografuoti bei 
filmuoti. Tokie vizitai vyksta tik su mokyklos valdžios sutikimu, o mes kreipiamės į tėvus dėl 
sutikimo, jei medžiaga susijusi su vaikais bus viešinama žiniasklaidoje.  
 

8. Jei fotografijos su vaikais bus naudojamos apie mus publikuojamuose pristatymuose, 
naujienlaiškiuose ar mokyklos mokymo planuose, tada kreipiamės į tėvus specialaus sutikimo. 
 

 
9. Klasė bus fotografuojama ir fotografijos viešinamos tik gavus tėvų sutikimą. 

 

Jūsų čia suteikta informacija bus laikoma saugioje vietoje ir nenaudojama jokiais kitais tikslais, 

išskyrus patvirtinti tai, kam suteikiate leidimą.  

Aš patvirtinu, kad susipažinau su šia informacija ir sutinku, kad mano vaikas būtų filmuojamas bei 

fotografuojamas, laikantis aukščiau išvardintų sąlygų. 

Reikjavikas,................................. 

________________________________________ 

______________________________________ 

Tėvų parašas 

 

 

 

 

 

 

 


