
Atvira pamoka 13-18 m. moksleiviams

Vaikų privatumas internete



Projektas “Informuotumo didinimas apie
vaikų privatumo apsaugą”

Projekto metu vykdomos veiklos:

1) tyrimas

2) scenarijaus konkursas (vaikų scenarijų pagrindu sukurti 5 edukaciniai 
filmukai) 

3) atviros pamokos

4) leidinys mokytojams, tėveliams, paslaugų teikėjams

5) videokonferencijos mokytojams

6) radijo laidos



SOCIALINIAI TINKLAI (I)

• Facebook, Twitter, LinkedIn ir pan.

• Lietuviški socialiniai tinklai: 

one.lt, 

klase.lt, 
Frype.lt
ir kt.



Kokiais socialiniais tinklais naudojasi vaikai?
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SOCIALINIAI TINKLAI (II)

• Informacijos ilgalaikiškumas: 
paskelbus informaciją
socialiniame tinkle (internete), ji
išlieka ilgam laikui.

• Socialinių tinklų informacijos 
atvirumas. 

Klaidingai suvokiame, kad socialinis 
tinklas – uždaras. Manome, kad 
informaciją pateikiame tik uždarai 
draugų grupei, tačiau negalima 
užmiršti, kad draugai yra susieti 
ryšiais su kitais asmenimis, todėl 
asmens duomenys gali tapti 
žinomais platesniam subjektų
ratui.



SOCIALINIAI TINKLAI (III)

Informacija tvarkoma su asmens sutikimu. Įkelta asmeninė
informacija paprastai tampa socialinio tinklo nuosavybe.

2010 m. pabaiga:
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patikrino 6 

socialinių tinklų svetaines. Viena iš išvadų -
registruojantis svetainės lankytojui 2 bendrovių
internetinėse svetainėse jau yra automatiškai pažymėta, 
kad ,,Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku“, t.y. asmuo 
savanoriškai negali pareikšti savo valios, todėl tokiu 
būdu gautas sutikimas negali būti laikomas savanorišku 
sutikimu. 



GOOGLE STREET VIEW 
(Google gatvės vaizdas)

• 2007 m. Google keliuose JAV miestuose pradėjo 
projektą Google street view.

• 2008 m. ši paslauga buvo pradėta naudoti Europoje –
Italijoje , Prancūzijoje, vėliau – Ispanijoje bei Jungtinėje 
Karalystėje.

• Spėjama, kad šiuo metu Lietuvą gali fotografuoti šeši 
specialia technika aprūpinti automobiliai. Tačiau 
atliekami darbai – greičiausiai tik pasibandymas prieš
rimtą projektą, nes žiema per mažai šviesos 
kokybiškoms nuotraukoms. 



GOOGLE GATVĖS VAIZDAS

Paslaugos esmė: 
Specialiai panoraminiam vaizdui fiksuoti pritaikyti 

automobiliai, o sunkiau pasiekiamose vietovėse –
dviratės transporto priemonės, važinėdamos miestų
gatvėse, užmiesčio zonose fotografuoja aplinką, 
nuotraukas išsaugo automobilyje įmontuoto kompiuterio 
kietajame diske, kurias vėliau Google specialistai 
pertvarko ir pritaiko internetiniam naudojimui. 



GOOGLE GATVĖS VAIZDAS



GOOGLE GATVĖS VAIZDAS

• Praktinė projekto reikšmė – Google
Maps paslaugos naudotojai gali 
vizualiai tirti ir naršyti norimą vietą
žemėlapyje. 



GOOGLE GATVĖS VAIZDAS



GOOGLE GATVĖS VAIZDAS



GOOGLE GATVĖS VAIZDAS IR VAIKAI

Italijos teismas nubaudė tris „Google“
darbuotojus, kurie buvo atsakingi už
vaizdų saugojimą ir jų tvarkymą po to, kai 
„Google“ užfiksuotas vaizdo įrašas, 
kuriame paaugliai žiauriai elgiasi su 
autizmu sergančiu vaiku, pateko į
internetą. 



Asmens duomenys – kas tai?

• Asmens duomenys - informacija, susijusi su 
fiziniu asmeniu, kurio tapatybė gali būti 
tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

• Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, 
telefono numeris, nuotrauka, pirštų atspaudai, 
susirašinėjimas ir kt.



Kodėl svarbu saugoti asmens 
duomenis?



Kas yra asmens duomenys ?
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Asmens duomenų tvarkymas

• Asmens sutikimas

• Teisės aktuose nustatyti atvejai

• Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik 
tiems tikslams, kuriems yra surinkti



Asmens duomenų subjektų teisės

• Žinoti (būti informuotiems) apie mūsų
asmens duomenų tvarkymą

• Reikalauti ištaisyti, sunaikinti mūsų
tvarkomus asmens duomenis

• Nesutikti, kad būtų tvarkomi mūsų asmens 
duomenys



Internetas ir pagrindinės grėsmės privatumui 
(I)

1) asmeninės informacijos panaudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais 
(nepageidaujamų el. laiškų su komerciniais pasiūlymais siuntimas)

2) nusikaltimai (finansiniai nusikaltimai, vagystės)

Be vartotojos sutikimo nuo VE /Maxima/ Senukai mokėjimo kortelės nuskaityti pinigai.

Problema: Atsiskaitymo kvitai saugomi 1 metus, o vėliau sunaikinami. Neturint 
atsiskaitymo kvitų nebuvo galima nustatyti, ar mokėjimo kortele atsiskaitė vartotoja ir 
patvirtino tai savo parašu.



Internetas ir pagrindinės grėsmės privatumui 
(II)

3) asmeninės informacijos (pvz. nuotraukų) panaudojimas reklamoje

4) elektroninis persekiojimas (įskaitant patyčias, pagal tyrimų duomenis 
25 proc. patyčių yra vykdomos interneto pagalba, iš kurių patyčių
objektas - 60 proc. mergaičių)

5) reputacijos sugadinimas



Dėkojame už dėmesį!

Projekto tinklalapis: www.eprivatumas.lt

Kontaktai: 
S. Konarskio g.49-604, Vilnius
Tel./faks. 852310711
info@vartotojai.lt


