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BIRŽŲ R. VABALNINKO B. SRUOGOS GIMNAZIJOS
NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Biržų r. Vabalninko B. Sruogos gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau –
taisyklės) nustato gimnazijos bendruomenės narių registravimo, aptarnavimo, registruotųjų vartotojų
asmens duomenų tvarkymo ir paslaugų teikimo tvarką Biržų r. Vabalninko B. Sruogos gimnazijos
bibliotekoje (toliau – biblioteka), jų teises, pareigas ir atsakomybę.
2. Naudotis bibliotekos paslaugomis turi teisę tik Biržų r. Vabalninko B. Sruogos gimnazijos
bendruomenės nariai.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
3.1. Bibliotekos paslauga – bet kuri bibliotekos veikla, organizuojama ir vykdoma tenkinant
vartotojų informacinius, mokslinius, kultūrinius, edukacinius, profesinius, laisvalaikio poreikius ir
naudojant visus prieinamus bibliotekai informacijos išteklius, bibliotekos įrangą, patalpas.
3.2. Registruotas vartotojas – vartotojas, priklausantis Vabalninko Balio Sruogos gimnazijai, t.
y. joje besimokantis ar dirbantis, kuris yra registruotas bibliotekoje ir turi teisę naudotis bibliotekos
paslaugomis (toliau - vartotojas).
II SKYRIUS
ASMENŲ REGISTRAVIMO TVARKA
4. Fizinis asmuo, priklausantis Vabalninko Balio Sruogos gimnazijai, t.y. joje besimokantis ar
dirbantis, pageidaujantis tapti registruotuoju bibliotekos vartotoju, turi:
4.1. susipažinti su taisyklėmis;
4.2. nurodyti asmens tapatybės duomenis (vardą, pavardę) skaitytojo formuliaro užpildymui ir
duomenis ryšiams palaikyti (gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį);
4.3. pasirašyti skaitytojo formuliare bei tuo patvirtinti, kad:
4.3.1. susipažino su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
4.3.2. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;
4.3.3. yra informuotas apie asmens duomenų tvarkymo tikslus ir sąlygas.
III SKYRIUS
REGISTRUOTŲJŲ VARTOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
5. Tvarkydama vartotojų asmens duomenis, biblioteka vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) (toliau − Reglamentas (ES) 2016/679), Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą,
reikalavimais.
6. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
6.1. organizuoti vartotojų aptarnavimą bibliotekoje;
6.2. nustatyti vartotojo asmens tapatybę;

6.3. organizuoti vartotojų informacinį aprūpinimą bibliotekoje.
7. Apibendrinti bibliotekos vartotojų asmens duomenys naudojami statistikos tikslais.
8. Vartotojų duomenys patikslinami, jiems pateikus naujus duomenis.
9. Asmens duomenys saugomi tol, kol vartotojas naudojasi bibliotekos paslaugomis. Suėjus
šiam terminui ir jei nėra kitų teisėtų priežasčių juos saugoti, vartotojo asmens duomenys sunaikinami.
IV SKYRIUS
PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
10. Biblioteka teikia paslaugas gimnazijos bendruomenės narių poreikiams tenkinti.
11. Bibliotekoje:
11.1. vartotojui išduodamas tik vienas to paties pavadinimo ir laidos knygos ar kt. leidinio
(toliau - bibliotekos dokumento) egzempliorius;
11.2. vartotojui suteikiama informacija apie bibliotekos fonduose esantį bibliotekos dokumentą;
11.3 vartotojų aptarnavimo paslaugos prieinamos laisvai gimnazijos bendruomenės nariams, o
kitiems asmenims pagal susitarimą su gimnazijos direktoriumi (t. y. jam leidus).
1.
V SKYRIUS
VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
12. Vartotojas turi teisę:
12.1. gauti informaciją apie bibliotekos fonduose esantį bibliotekos dokumentą bei konsultacijas
informacijos paieškos, atrankos, tvarkymo ir naudojimo klausimais;
12.2. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis, vieša interneto prieiga,
informacijos ištekliais, remdamasi Naudojimosi kompiuteriais ir paslaugomis Biržų r. Vabalninko B.
Sruogos gimnazijos bibliotekos skaitykloje taisyklėmis;
12.3. iš anksto užsiregistravus dalyvauti bibliotekoje organizuojamuose viešuosiuose
renginiuose ir parodose.
13. Vartotojo pareigos:
13.1. vartotojas privalo susipažinti ir laikytis šių taisyklių ir kitų bibliotekos teikiamas paslaugas
reglamentuojančių teisės aktų bei nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
13.2. tausoti ir saugoti panaudai gautus bibliotekos dokumentus bei kitą bibliotekos turtą;
13.3. kai bibliotekos dokumento nebereikia, grąžinti jį nesugadinus, be jokių defektų;
13.4. nutraukus mokslus gimnazijoje, grąžinti visus pasiimtus bibliotekos dokumentus;
13.5. patikrinti iš karto gautus panaudai bibliotekos dokumentus, ar nėra defektų, o juos
pastebėjus nedelsiant pranešti bibliotekos vedėjui;
13.6. naudojantis informacijos ištekliais, vadovautis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo
nuostatomis;
13.7. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ir kt.) nedelsiant informuoti
bibliotekos vedėją;
13.8. norint pasiimti bibliotekos dokumentus iš bibliotekos patalpų, apie tai informuoti
bibliotekos vedėją ir juos užsirašyti panaudai pasirašytinai savo skaitytojo formuliare.
14. Vartotojui draudžiama:
14.1. išsinešti bibliotekos dokumentus ir/ar įrangą ar kitą bibliotekos turtą iš bibliotekos patalpų,
jei jie neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų sąrašą skaitytojo formuliare ir negautas bibliotekos
vedėjos leidimas;
14.2. be bibliotekos vedėjo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš
interneto programinę įrangą;

14.3. bibliotekos skaitykloje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti
pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu
paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus.
15. Vartotojo atsakomybė:
15.1. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, pakeičia juos
tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais. Dokumentai pripažįstami lygiaverčiais įvertinus
prarastų dokumentų kainą, leidimo metus, turimų egzempliorių skaičių ir paklausą bibliotekoje. Jei
pakeisti dokumentus yra neįmanoma, - atlyginti padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka.
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