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BIBLIOTEKA TAISYKT,ES

I SKYRIUS
]BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi Vilniaus r. Mosti5kiq mokyklos-daugiafunkcio centro biblioteka taisykles
(toliau - taisykles) nustato bendrqj4 asmenrl registravimo, registruotqjq vartotojq asmens duomenq
tvarkymo ir paslaugq teikimo tvark4 Mosti5kiq mokyklos bibliotekoje (toliau - biblioteka), vartotojo
teises, pareigas ir atsakomybg, bibliotekos teises ir pareigas.

2. Naudotis bibliotekos paslaugomis turi teisg visi Vilniaus r. MostiSkiq mokyklos-
daugiafunkcio centro mokiniai, rnokl'tojai ir darbuotojai bei kiti jos aptarnaujamoje teritorijoje
gyvenantys frziniar asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekq istatymo ir Siq taisykliq nustatyta
tvarka.

3. Taisyklese varlojamos sqvokos:
3.1. Bibliotekos paslauga -- bet kuri bibliotekos veikla, organizuojama ir r,ykdoma tenkinant

vartotojq informacinius, mokslinius, kultririnius, edukacinius, profesinius, laisvalaikio poreikius ir
naudojant visus prieinamus informacijos i5teklius, bibliotekos irangq, patalpas bei specialistq
kompetencij4.

3.2. Registruotasis vartotojas - varlotojas, kuris yra registruotas bibliotekos informacineje
sistemoje, turintis teisg rezervuoti ir gauti panaudai i namus bibliotekos dokumentus, pratgsti jq
panaudos termin4, naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms bDtinas varlotojo tapatybes
patvirtinimas (identifi kavimas).

4. Kitos taisyklese vartojamos s4vokos atitinka LiettLvos Respublikos bibliotekq istatyme,
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme, Lietuvos Respublikos autorirl
teisiq ir gretutiniq teisiq istatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq fstatyme,
Lietuvos Respublikos informacines visuomenes paslaugq istal.yme vartojamas s4vokas.

II SKYRIUS
ASMENU REGISTRAVIMO TVARKA

5. Fizinis asmuo, pageidaujantis tapti registruotuoju bibliotekos vartotoju, turi:
5.1. susipaZinti su naudojimosi biblioteka taisyklemis;
5.2.paIeikti galiojantiasmens tapatybg patvirtinanti dokumentq, jeiyrane mokyklos mokinys

ar darbuotojas;
5.3. nurodyti asmens tapattybes duomenis (vard4, pavardg) ir duomenis rySiams palaikyti

(gyvenamosios vietos adres4, telefono numeri ir (ar) elektronrinio paSto adres4), jei yra ne mokyklos
mokinys ar darbuotoj as;

5.4. pasira5yti Siq taisykliq 1 priede nustatytos formos vartotojo registracijos kortelg, jei yra ne
mokyklos mokinys ar darbuotojas, ir tuo patvirtinti, kad:

5 .4.1 . susipaZino su naudoj iimosi biblioteka taisyklemis ;

5.4.2. pateike tikslius ir teisingus asmens duomenis;
5.4.3. yra informuotas apie asmens duomenq tvarkymo tikslus ir s4lygas.
6. Mokyklos bibliotekoje mokiniai, mokytojai bei kiti darbuotojai registruojami arba
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perregistruojami vien4 kart4 per rmetus, perkeliant registracijai reikalingus duomenis i5 mokyklos
informaciniu sistemu.

III SKYRIUS
REGISTRUOTUJV VARTOTOJU ASMENS DUOMENV TVARKYMAS

7. Varlotojq asmens duomenys bibliotekoje gali buti tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu
brldu.

8. Tvarkydama vartotojq asmens duomenis, biblioteka vadovaujasi 2016 m. balandZio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ddl fiziniq asmenr+ apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB
(Bendrojo duomenq apsaugos reglamento) (toliau - Reglamentas (ES) 20161679), Asmens duomenq
teisines apsaugos istatymo, kitq teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq apsaug4,
reikalavimais.

9. Vartotojq asmens duomenys tvarkomi Siais tikslais:
9. 1 . organizuoti vartotoj 11 alptarnavim4 ir informacini aprflpinim4;
9.2. vykdfii vartotojq apskait4;
9.3. nustatyti asmens tapatybg.
10. Apibendrinti bibliotekos varlotojq asmens duomen'ys naudojami statistikos tikslais.
I 1. Tvarkydama asmens duomenis biblioteka remiasi sutarties sudarymo ir vykdymo,

sutikimo, pareigos pagal taikomus teises aktus vykdymo teisiniais pagrindais ar kitomis Reglamento
(ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje nustatytomis teiseto tvarkymo s4lygomis.

12. Vartotojq duomenys atnaujinami (patikslinami) periodi5kai, ne rediau kaip karl4per metus.
13. Automatiniu budu ir neautomatiniu b[du tvarkonf asmens duomenys saugomi tol, kol

vartotojas naudojasi bibliotekos paslaugomis. Suejus Siam tenminui, asmens duomenys sunaikinami"
14. Vartotojas del savo, kaip duomenq subjekto, teisiq igyvendinimo gali kreiptis ibibliotek4

tiesiogiai ar naudojimosi biblioteka taisyklese nurodytu elektroninio pa5to adresu:
mostiskiubiblioteka@gmail.com. Nagrinejami tik identifikuol4 vartotojq ra5ytiniai pra5ymai.

15. Bibliotekai patenkinus vartotojo pra5ym4 i5trinti jo asmens duomenis, vartotojas netenka
galimybes naudotis paslaugomis, kurioms butinas jo tapatybes patvirlinimas (identihkavimas).

16. Automatiniu ir neautomatiniu bDdu tvarkomq asmens duomenq saugum4 biblioteka
uztikrina fgyvendindama infrastrukt[rines (tinkamas technines irangos i5destymas tr prieLiira,
grreLlas gaisrines saugos taisykliq laikymasis ir kt.), administracines (asmenq, dirbandiq su asmens
duomenimis, mokymas, vidaus dokumentq rengimas ir kt.), telekomunikacines (informaciniq sistemq
prieLiura, naudojimosi internetu saugumo uZtikrinimas, slapta.ZodZiq naudojimas ir kt.) priemones"

IV SKYRIUS
PASLAUGU TEIKIMO TVARKA

17. Biblioteka teikia paslaugas pagal mokyklos nuostatuose apibreZtus veiklos tikslus ir
funkcijas.

18. Informacija apie bibliotekos teikiamas paslaugas bei jr+ teikimo tvark4 skelbiama mokyklos
biblioteko s interneto puslapyj e.

1 9. Bibliotekos dokumentq panauda:
19.1. vartotojui panaudai i5duodamas tik vienas to paties pavadinimo ir laidos bibliotekos

dokumento egzempliorius ;

19.2. mokl'tojams ugdymo procesui reikalingi dokurmentai i5duodami mokslo metams, o
mokiniams bei kitiems mokyklos darbuotojams ar jos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantiems
asmenims iSduodami ne daugiau kaip 5 dokumentai ir ne ilger;niam kaip 2i dienos laikotarpiui;

19.3. vartotojas gali pratgsti panaudai i namus i5duoto clokumento gt4Linimo termin4, i5skyrus
atvejus, kai jis turi kitq laiku negr,4Zintq dokumentq arba bibliotekos dokumentas yra uZsakytas kito
varlotojo;
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19.4. panaudai mokiniams nei3duodami vertingi, infbrmaciniai, elektroniniai dokumentai,
lodynat.

V SKYRIUS
VARTOTOJO TEISES. PAREIGOS IR. ATSAKOMYBE

20. Vartotoias turi teiso:
20.I. gauti iSsami4, tiksli4.ir aiSki4 informacij4 apie bibliotekos dokumentq fond4, teikiamas

paslaugas, jq teikimo proced[ras ir aptarnavimo s4lygas;
20.2. naudotis visais bibliotekoje sukauptais ir prieinamais informacijos i5tekliais,

informacijos paie5kos priemonemis, bibliografrnes informacijos tvarkymo irankiais, turima iranga bei
patalpomis (erdvemis);

20.3. tiesiogiai arba nuotolinio ry5io priemonemis pateikti informacing uZklaus4 ir ne veliau
kaip per dvi darbo dienas gauti atsakymqiiq

20.4. gauti konsultacijas ir (ar) dalyvauti mokymuose informacijos paieskos, atrankos,
tvarkymo ir naudojimo klausimais;

20.5. naudotis bibliotekosr kompiuterizuotomis darbo vietomis, viesa interneto prieiga,
belaidZiu internetu bei asmeniniais ne5ioj amaisiais kompiuteriais;

20. 6. lankytis bibliotekoj e organizuoj amuo se viesuo siuose renginiuose ;

20.7. asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais atgaminti bibliotekos dokumentus ar jq
fragmentus;

20.8. teikti pra5ymus, pasitlymus ir skundus del bibliotekos teikiamq ir (ar) planuojamq teikti
paslaugq bei aptarnavimo s4lygq. Pra5ymai ir skundai nagrin€jami vadovaujantis PraSymq ir skundq
nagrinejimo ir asmenq aptarnavimo vie5ojo administravimo subjektuose taisyklemis, patvirlintomis
Lietuvos Respublikos Vyriausybe:;2007 m. rugpj[dio 22 d. nutarimu Nr. 875 ,,Del praSymq ir skundq
nagrinejimo ir asmenrl aptarnavimo vie5ojo administravimo subjektuose taisykliq patvirtinimo" arba
bibliotekos nustatyta vartotojq pra5ymq ir skundq del bibliotekos teikiamq paslaugq pateikimo ir
nagrinejimo tvarka;

20.9. igyvendinti savo, kaip duomenq subjekto, teises:
20.9.1. suZinoti (blti informuotam), ar bibliotekoje tvarkomi jo asmens duomenys, gauti jrl

koprj+ (teise Zinoti) ir susipaZinti su papildoma informacija, nrumatyta Reglamento (ES) 20161679 15
straipsnio 1 ir 2 dalyse (teise susipaZinti);

20.9.2. reikalauti iStaisyi arba, atsiZvelgiant i duomenq tvarkymo tikslus, papildyti
nei5samius asmens duomenis (teise i5taisyti) ;

20.9.3. reikalauti i5trinti asmens duomenis, jei asmens duomenys buvo tvarkomi remiantis
sutikimu ar pagal teises aktus yra kitas pagrindas Siai teisei igyvendinti (,,teise buti pamir5tam").
Teises aktq nustatytatvarka,,teisd blti pamirstam" gali btti neigyvendinta;

20.9.4. Reglamento (ES) 20161679 18 straipsnio 1 dalyje nurodyais atvejais reikalauti
apriboti asmens duomenq tvarkym4 (teise apriboti);

20,9,5. reikalauti tiesiogiai perkelti asmens duomenis kitam duomenq valdytojui vartotojui
patogia forma, jei vartotojas patsi pateike asmens duomenis ir jei jie tvarkomi automatiniu bldu
sutarlies sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu (teise perkelti).

21. Vartotoio pareigos:
2I.I. laikytis naudojimosi biblioteka taisykliq ir kitq bibliotekos teikiamas paslaugas

reglamentuojandiq teises aktq bei nustatytq elgesio vie5oje vietoje reikalavimq;
2L2. tausoti ir saugoti panaudai gautus dokumentus, paskolintqirangqir kit4 bibliotekos turt4;
2L3. laiku grqLifti panaudai gautus dokumentus, paskolintq irangq arba nustatyta tvarka

pratgsti jq naudojimosi termin4;
2I.4. patil<rinti gautus panaudai dokumentus ir paskolintqirangq, ar ndra defektrl (iSpleSymq,

subraukymq, i5pjaustymq ar gedimq), o juos pastebejus nedelsiant pranesti bibliotekos darbuotojui;
21.5. naudojantis informacijos iStekliais vadovautis Autoriq teisiq ir gretutiniq teisiq istatymo

nuostatomis;
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21.6. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ir kt.) nedelsiant informuoti
bibliotekq.

22. Vartotoiui draudZiamg:
22.1. i5sine5ti dokumentus ar irangq i5 bibliotekos patalpq, jei jie neiraSyti i panaudai i5duotq

dokumentq, paskolintos irangos apskait4 arba negautas bibliotekos darbuotojo leidimas;
22.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose idiegti atsinest4 arba

atsisiqst4 iS intemeto programing irang4;
22.3. bibliotekoje, naudojantis vie5os intemeto prieigos paslaugomis, skaityti pornografing,

smurt4, terortzmq bei kitoki4 mrsikalstam4 veikl4 skatinandi4 informacij4, platinti elektronines
SiukSles, piktybines programas, isilauZti i kitas kompiuterines sistemas;

22.4.lankyis bibliotekoje eLpsvaigus nuo alkoholio, narkotiniq, psichotropiniq ar kitq psichik4
veikiandiq medZiagq, nestis i patalpas daiktus, kurie kelia pavojq aplinkiniams, pavojingai elgtis,
keliant gresmg sau ir kitiems bibliLotekos vartotojams, ZodZiais ir (ar) veiksmais Zeminti vartotojq ir
darbuotojq ZmogiSkaji orum4, ignoruoti bendruosius asmens higienos ir elgesio vie5osiose vietose
reikalavimus.

23. Vartotoio atsakomybtr:
23.1. vartotojas, praradgs ar nepataisomai sugadings bibliotekos dokumentus, pakeidia juos

tokiais pat arba pipaLintais lygiaverdiais dokumentais. Dokumentai pripaZistami lygiaverdiais
ivertinus prarastq dokumentq kain4, leidimo metus, turirnq egzemplioriq skaidiq ir paklaus4
bibliotekoje;

23.2. nustadius tydinio bibl:iotekos dokumentq, irangos ar kito turto pasisavinimo, sugadinimo
ar sunaikinimo atvejus, vartotojas atsako Lietuvos Respublikos administraciniq nusiZengimq kodekso
nustatyta tvarka;

23.3. vZ vartotojo iki 16 metq amZiaus prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus
ir (ar) Lalq, padaryt4 kitam bibliotekos turlui, atsako jo atstovas (tdvas, itevis, globejas ar r[pintojas)
naudojimosi biblioteka taisykliq ir teises aktq nustatytatrarka.

VI SKYRIUS
BIBLIOTEKOS TEISES IR PAREIGOS

24. Biblioteka turi teise:
24.I" rirktr ir tvarkyi Siq taisykliq 9 punkte nustatytiems tikslams pasiekti bfltinus vartotojo

asmens duomenis;
24.2. nustatyti varlotojams; i5duodamq dokumentq, irangos skaidiq ir skolinimo terminus,

termino pratgsimo ir dokumentq, irrangos, patalpq rezervavimo tvark4 bei kitas specialias naudojimosi
biblioteka s4lygas (pvz., del maisto vartojimo ir pan.);

24.3. papra5yti vartotojq parodyti i5sine5amus dokumentus ir daiktus, jeigu kilo itarimas del
bibliotekos turto ar bibliotekos vartotojo asmeninio turlo vagystes;

24.4. papra5yti varlotojq pasiSalinti i5 bibliotekos palalpq, jei vartotojai yra apsvaigg nuo
alkoholio, narkotiniq, psichotropiniq ar kitq psichik4 veikiandiq medLiag4, jeigu paLeidLia
bibliotekos teikiamas paslaugas re glamentuoj andius teises aktus ;

24.5. mokyklos vadovo sprendimu terminuotam laikui apriboti asmens teisg naudotis
biblioteka ar kuria nors i5 bibliotekos teikiamq paslaugq, jei vartotojas nesilaike naudojimosi
biblioteka taisykliq ir (ar) kitq teikiamq paslaugq tvark4 reglamentuojandiq teises aktq;

24.6. suderinus su mokyklos bibliotekos savininko teises ir pareigas fgyvendinandia institucija
ne daugiau kaip vien4 darbo dien4 per menesi del bibliotekos prevenciniq prieZilros priemoniq
neaptamauti vartotoj q.

25. Bibliotekos pareigos:
25.1. ultrk:rinti Siose taisyklese nustatytrl vartotojq teisiq igyvendinim4;
25.2. teikiant paslaugas vadovautis pagarbos Zmogaus teisems, lygiq galimybiq, teisingumo,

nediskriminavimo, profesines etikos principais, mokyklos nuostatais ir naudojimosi biblioteka
taisvklemis:



25.3. patvirtinti ir mokyklos bibliotekos interneto puslapyje paskelbti naudojimosi biblioteka
taisykles ir kitus norminius dokumentus, biitinus teikiant specializuotas paslaugas;

25.4. patikslinti asmens duomenq saugojimo terminus ir bibliotekos kontaktus ry5iams del
asmens duomenq apsaugos;

25.5. nustatyti bibliotekos; darbo (vartotojq aptarnavimo) laikE, ji keisti tik i5imtiniais
motyvuotais atvejais, ne veliau kaip prie5 5 darbo dienas mokyklos bibliotekos interneto puslapyje
paskelbus informacij4 apie pasikeitimus, jq prieZastis, trukmg;

25.6. i5duodant bibliotekos dokumentus, irangq panaudai nurodyti panaudos termin4 bei
gr4Zinimo dat4, esant galimybemr;, elektroninemis ir kitomis ry3io priemonemis priminti vartotojui
apie besibaigianti panaudo s termin4;

25.1 .vertinti bibliotekos vartotojq aptarnavimo kokybg ir ne rediau kaip karl4 per dvejus metus
vykdyti vartotojq (aptarnaujamos bendruomenes) poreikiq ir nuomones tyrimus, panaudoti jq
rezultatus teikiamq paslaugq kokybei gerinti, paslaugoms kurti;

25 .8. uLtikrinti bibliotekos paslaugq prieinamum4 negali4 turintiems asmenims, kuriems reikia
specialiq paslaugq ir (ar) aptamavimo s4lygq;

25.9. ruf1'tiniu bibliotekos darbuotojo ar nukentejusio asmens tarnybiniu prane5imu ir (ar)
techninemis priemonemis (filmavimo, fotografavimo, garso iraSymo iranga ir pan.) nedelsiant
fiksuoti bibliotekos teikiamas pasrlaugas reglamentuojandiq teises aktq paleidimo fakt4 ir sura5yti
akt4, su kuriuo vartotoj4 supaZindinti pasira5ytinai (vartotojui atsisakius pasira5yti, akte daromaLyma
apie atsisakym4);

25.1,0. ivertinti vartotojo padarytq paLeidimq pagal masto, sunkumo bei poveikio trukmes
kriterijus ir priimti sprendim4 del teises naudotis biblioteka ar jos teikiama konkredia paslauga
(paslaugomis) ribojimo, su kuriuo vartotojas supaZindinamas pasiraSytinai;

25.II. kreiptis i policijos istaig4, nustadius neteisetus bibliotekos dokumentq ar kito turto
pasisavinimo, tydinio sugadinimo ar sunaikinimo, vieSosios tvarkos paZeidimo atvejus.
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(Vartotojo registravimo bibliotekoje forma)

VILNIAUS R. MOSTISKIU MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO BIBLIOTEKOS
VARTOTOJO REGISTRACIJOS KORTELE

* privalomi duomenys

Tvirtinu, kad:
! susipaZinau su Naudojirmosi Vilniaus r. Mosti5kiq mokyklos-daugiafunkcio centro

biblioteka taisyklemis;
! pateikti asmens duomenys yra tikshs ir teisingi;
n esu informuotas, kad mano asmens duomenys naudojami bibliotekq veiklos tikslais

(vartotojams aptamauti ir jq informaciniam apriipirrimui organizuoti, vartotojq apskaitai
vykdyi, asmens tapatybei nustaty-ti).

Sutinku / nesutinku (nereikalingq i5braukti) gauti informacij4 apie bibliotekos paslaugas,
informacijos i5teklius, dokumentq panaudos terminus, organizuojamus renginius ir darbo laiko
pakeitimus.

Sutinku / nesutinku (nereikaling4 i5braukti) dalyvauti bibliotekos vykdomose apklausose, skirlose
gerinti bibliotekos teikiamq paslaugq kokybE, kurti naujas paslaugas.

(vartotojo para5as) (data)

Vardast
Pavarde*
Asmens kodas*
Gyvenamoii vieta (adresas)*

Telefono numeris ir (ar) el. pa5to adresas*
Darboviete
Mokykla
Klase / kursas


