AUDIOVIZUALINĖS GAMYBOS TALENTŲ DUOMBAZĖS „DUOTA“
NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Audiovizualinės gamybos talentų duombazė (toliau – Duombazė) – tai automatizuotas,
registruotiems vartotojams prieinamas duomenų rinkinys, kuriame vartotojai dalinasi
audiovizualinės gamybos rinkoje dirbančių specialistų kontaktine informacija.
Duombazės intelektinė nuosavybė priklauso Lietuvos reklamos prodiuserių asociacijai „LAPA“, į.k.
302819745 ir yra ginama Lietuvos Respublikos teisės aktų pagrindais. Duombazė veikia sutinkamai su
2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 patvirtintu Bendruoju
duomenų apsaugos reglamentu. Plačiau apie tai – LAPA interneto psl. www.ltapa.lt paskelbtuose
dokumentuose: Privatumo politikoje ir Duombazės naudojimo sąlygose.
Talentai – tai fiziniai asmenys, kurie dirba / teikia paslaugas šiose audiovizualinės rinkos talentų
srityse (sąrašas ne baigtinis, duombazėje nurodoma anglų kalba):
-

Vykdantysis prodiuseris / Gamybos vadovas (Line producer / Production manager (PM)

-

Gamybos koordinatorius (Production Coordinator (PC)

-

Gamybos asistentas (Production assistant (PA)

-

Režisierius (Director)

-

Režisieriaus asistentas (1st AD)

-

Antrasis režisieriaus asistentas (2d AD)

-

Trečiasis režisieriaus asistentas (3d AD)

-

Scenarijaus tęstinumo prižiūrėtojas (Script supervisor)

-

Pagrindinis operatorius (DOP)

-

Pirmasis operatoriaus asistentas (1st AC / focus puller)

-

Antrasis operatoriaus asistentas (2d AC)

-

Video asistentas (Video assistant)

-

Skaitmeninio vaizdo technologas (Digital imaging technitian (DIT)

-

Pagrindinis apšvietėjas / jo asistentas (Gaffer / Best boy)

-

Apšvietėjas (Sparks)

-

Filmavimo technikos mechanikas (Grip)

-

Garso operatorius (Sound recordist)

-

Garso dizainas (Sound design)

-

Montažas (Editor)

-

Lokacijų vadybininkas (Location manager)

-

Pagrindinis dailininkas (Key Art)

-

Rekvizito dailininkas (Props)

-

Maisto stilistas (Food stylist)
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-

Grimuotojas (Make-up)

-

Kostiumų stilistas (Costume stylist)

-

Aktorių atrankos režisierius (Casting)

-

Specialieji efektai (SFX)

-

Kaskadininkas (Stunt)

-

Maitinimas (Catering)

-

Kadruotės dailininkas (Story-board)

-

Dirbantis su Steadicam kamera (Steadicam)

-

Reklamos fotografas (Photo_ads@making off)

-

Aikštelės fotografas (Photo_stills@movies)

-

Spalvų montažas (Colorist)

-

Postprodukcija (VFX / Post / Compositing)

-

Kompiuterinė realybė (CGI)

-

Judesio grafika (Motion graphics)

-

Dirbantis su RemoteHead (Remote head)

-

Dirbantis su dronais (Dronai)

-

Transporto koordinatorius (Transport coordination)

-

Animatorius (Animator)

-

Kameros asistentas (Camera trainee)
(Sąrašas gali būti pildomas pagal poreikį Duombazės administratoriui “online” sukuriant
papildomas talentų sritis, todėl gali būti platesnis, nei čia nurodyta.)

Duombazės administratorius – Lietuvos reklamos prodiuserių asociacija „LAPA“, kuri turi ir
Duombazės asmens duomenų tvarkytojo statusą.
Duombazės duomenų valdytojai – Duombazės administratorius ir Registruoti vartotojai.
Registruotas vartotojas – tai juridinis asmuo, įsigijęs neterminuotą teisę naudotis Duombaze per
Vadovo ir Darbuotojų paskyras. Registruotas vartotojas turi teisę sukurti paskyras tik įmonėje
dirbantiems asmenims: darbuotoją atleidus arba projektų vadovui išėjus dirbti į kitą įmonę, jam
sukurta paskyra turi būti naikinama.
Registruotas vartotojas prisijungdamas prie savo paskyros Duombazėje pirmą kartą pasirašo
Duombazės naudojimo sąlygų sutartį, nustatančia Registruotų vartotojų, kaip asmens duomenų
valdytojų teises ir pareigas, asmens duomenų naudojimo tvarką ir kitus susijusius įsipareigojimus.
Duombazės adminsitratoriui atnaujinus naudojimo sąlygas Registruotiems vartotojams technologiniu
sprendimu sudaroma situacija, kurioje turi būti pasirašomos atnaujintos sąlygos. Tik susipažinęs ir
patvirtinęs Duombazės naudojimosi sąlygas Registruotas vartotojas patenka į savo paskyrą
Duombazės aplinkoje.
Talentai turi teisę kreiptis dėl susipažinimo su galiojančia Duombazės naudojimo sąlygų redakcija,
atsiųsdami motyvuotą pranešimą šiuo el.pašto adresu: erika@ltapa.lt
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Registruotas vartotojas LAPA narys – tai Registruotas vartotojas, kuriam nėra taikomas Duombazės
prisijungimo mokestis. Įmonei nutraukus narystę LAPA, Vadovo ir Darbuotojų paskyros automatiškai
panaikinamos, o Įmonei taikoma bendra tapimo Registruotu vartotoju tvarka.
Registruotas vartotojas Vadovas – Registruoto vartotojo direktorius, kuris per savo paskyrą
naudojasi duombazėje esančia informacija apie specialistus, turi galimybę atlikti reitingavimą, sukurti
darbuotojų paskyras bei jas ištrinti, įvesti naujus specialistų duomenis.
Registruotas vartotojas Darbuotojas – Registruoto vartotojo darbuotojas (ar kitais pagrindais
paslaugas teikiantis fizinis asmuo), kuris per savo paskyrą naudojasi duombazėje esančia informacija
apie specialistus, turi galimybę įvesti naujus specialistų duomenis.
Rekomendavimas – tai Duombazėje Registruoto vartotojo paskyroje sudaryta galimybė pateikti savo
rekomendacijas Talentui. Rekomendacijos pateikiamos skalėje nuo 1 iki 10 (kur 1 yra „visiškai
nerekomenduoju“, o 10 yra „visiškai rekomenduoju“), atsižvelgiant į šias Talento savybes:
-

Darbo patirtis – tai specialisto patirties ir įvykdytų projektų apimties kriterijus.

-

Kvalifikacija – tai kriterijus, nusakantis, kaip kvalifikuotai, kruopščiai, atsakingai ir
profesionaliai dirba specialistas, taip pat apima gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus ir
įvykdyti pavestas užduotis.

-

Asmeninės savybės (komandinis darbas) – tai lankstumo ir iniciatyvumo kriterijus, nusakantis
specialisto gebėjimus efektyviai reaguoti į nenumatytas ar stresines situacijas ir komunikuoti
su kitais komandos nariais.

BDAR prasme rekomendavimas gali būti laikomas profiliavimu, todėl yra asmens duomuo, kuriam
taikoma atitinkama apsauga ir tvarkymo pareigos.
Rekomendavimas (arba reitingavimas, profiliavimas) yra skirtas Registruotiems vartotojams
pasidalinti žiniomis apie talento atliekamą darbą, jo kvalifikaciją. Rekomendavimas reikalingas ir
būtinas siekiant teisėtų duomenų valdytojų (Duombazės administratoriaus ir Registruotų vartotojų)
interesų.
Rekomendacijų vidurkis – tai pateiktų rekomendacijų skaitinės išraiškos rezultate programos
automatiškai suformuojama specialisto rekomendacijos skaitinė išraiška. Taikoma matematinė
vidurkio formulė.
Rekomendacijų balas – tai specialisto rekomendacijos išraiška, apskaičiuota atsižvelgiant ne tik į jo
atžvilgiu pateiktus rekomendavimo skaitinę išraišką, bet ir į balsavusių vartotojų kiekį (taikoma
formulė: balas=((balsai*10/max_balsas)+vidurkis)/2).
Talento duomenų įvedimas – automatizuota galimybė įvesti į Duombazę specialisto Asmens
duomenis, suteikta Registruotiems vartotojams ir Duombazės administratoriui. Įprastai, Registruoti
vartotojai įveda Talento duomenis savo iniciatyva, naudodami jau turimus / žinomus Talentų asmens
duomenis. Duombazės administratorius įveda Talentų, kurie pateikė prašymą dėl jų duomenų
įtraukimo į Duombazę, asmens duomenis.
Talento duomenų pakeitimas ir trynimas – automatizuota galimybė pakeisti ar ištrinti specialisto
Asmens duomenis, suteikta tik Duombazės administratoriui. Dėl Specialisto duomenų pakeitimo ir
trynimo asmenys kreipiasi el.paštu erika@ltapa.lt, nurodydami konkretų specialistą ir jo duomenis,
kurie turi būti pašalinti iš Duombazės arba naujus esamo specialisto duomenis.
Asmens duomenys – specialistų talento pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono numeris ir el.pašto
adresas, rekomendacijos balas. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir asmenų teisių įgyvendinimo
tvarka, Duomenų valdytojų teisėto intereso vertinimas – atskirais dokumentais patalpinti
Duombazės administratoriaus interneto puslapyje, adresu www.ltapa.lt/duombaze. Duomenų
naudojimo sąlygos – tai dokumentas, sudaranti Registruotų vartotojų, kai Asmens duomenų
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Duombazėje valdytojų, įsipareigojimą prieš Duombazės administratorių, o taip pat tarpusavio sutartį,
dėl Asmens duomenų valdymo. Kiekvienas Registruotas vartotojas susipažįsta (skaitmeniniu būdu
patvirtina, kad susipažino) su Duombazės duomenų naudojimo sąlygomis pirmą kartą prisijungdamas
prie Duombazės. Duomenų naudojimo sąlygos gali būti vienašališkai papildomos, aktuali jų redakcija
randama interneto puslapyje, adresu www.ltapa.lt/duombaze
Paskyros sukūrimas – galimybė sukurti Duombazės vartotojo paskyrą, suteikiama Registruotam
vartotojui Vadovui. Vadovas sukuria savo ir darbuotojų paskyras, įvesdamus sistemoje numatytus
duomenis, vartotojo vardą ir slaptažodį.
Slaptažodžio priminimas ar keitimas – slaptažodžio priminimo ar keitimo funkcija nėra įdiegta.
Pamiršus paskyros slaptažodį ar pageidaujant jį pakeisti, dėl senos paskyros panaikinimo ir naujos
paskyros sukūrimo:
-

Darbuotojas dėl savo paskyros kreipiasi į Vadovą, prateikdamas prašymą pakeisti slpatažodį;

-

Vadovas dėl savo paskyros kreipiasi į Duombazės administratorių, el.pašto adresu
erika@ltapa.lt pateikdamas prašymą suteikti naują slaptažodį.

Paskyros galiojimo terminas – suteikta / įsigyta Registruoto vartotojo paskyra galioja tol, kol
egzistuoja esama Duombazė. Duombazės egzistavimo pabaiga bus laikomas bet koks esminis
Duombazės perprogramavimas, kurio metu iš esmės bus pakeičiama ar papildoma Duombazės
funkcionalumo ar pasiekiamumo schema. Paskyros galiojimo terminui pasibaigus baigia galioti
Registruoto vartotojo teisė prisijungti prie paskyros. Paskyros galiojimo terminą tokiu atveju galima
pratęsti už Duombazės administratoriaus nustatytą papildomą mokestį.
Talentų informavimas apie asmens duomenų tvarkymą. Nedelsiant po Talento duomenų įvedimo ar
pakeitimo Duombazė sugeneruoja pranešimą elektroniniu paštu Duombazės administratoriui apie
asmens duomenų tvarkymo veiklą ir sudaro techninę galimybę Duombazės administratoriui
patvirtinti asmens duomenų įvedimą išsiunčiant Talentui nurodytų elektroniniu paštu detalų
pranešimą apie jo asmens duomenų tvarkymą. Tik po to, kai Talentui išsiunčiamas minėtas
pranešimas Talento duomenys pateikiami Duombazėje.
Talentų informavimo pranešimas apima (bet neapsiriboja) šiuos duomenis: 1) Duomenų valdytojas ir
jo kontaktiniai duomenys; 2) duomenų valdymo tikslai; 3) tvarkomų asmens duomenų kategorijos; 4)
informacija apie duomenų gavėjus; 5) duomenų saugojimo laiktarpis; 6) teisėti duomenų valdytojų
tikslai; 7) Talentų teisės, susijusios su jų asmens duomenų tvarkymu; 8) duomenų kilmės šaltinis 9)
informacija apie vykdomą profiliavimą.
Duombazės prisijungimo mokestis. Prodiuseriams, kurie nėra Lietuvos reklamos prodiuserių
asociacijos „LAPA“ nariai, vadinasi nefinansavo Duombazės programavimo darbų, yra taikomas
Duombazės naudojimo mokestis, skirtas programavimo darbų išlaidoms padengti. Duombazė nėra
komercinės paskirties produktas, t.y. jo sukūrimas ir naudojimas neatneša komercinės naudos
Duombazės prisijungimo mokestį taikančiai „LAPA“ asociacijai.
Taisyklių redakcija – tai galiojanti taisyklių redakcija, paskelbta viešai Duombazės adminsitratoriaus
interneto puslapyje.
Šios Taisyklių redakcijos data – 2020 m. kovo 24 d.
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