
Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 021.2c.2018r  

z dnia 13.06.2018r 

 

REGULAMIN  

FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W 

ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  W STĘŻYCY   

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Kształcenia i 

Wychowania w Stężycy, zwany dalej „Szkołą” oraz terenu wokół Szkoły, reguły rejestracji i zapisu 

informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość 

udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych. 

2.  Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

pomieszczeń socjalnych dla pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej, szatni, stołówki. 

3. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły. 

4. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Kształcenia i Wychowania  w Stężycy. 

 

§ 2 

1. Celem instalacji monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz  ochrona mienia 

Szkoły. 

2. Mmonitoring funkcjonuje na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 

 

§ 3 

1. System monitoringu wizyjnego składa się, w szczególności z: kamer, urządzeń  rejestrujących oraz 

zapisujących materiał z monitoringu wizyjnego na urządzeniu twardo dyskowym lub nośniku 

zewnętrznym, okablowania i oprogramowania monitoringu.  

2. Kamery monitoringu znajdują się wewnątrz i zewnątrz budynku. Monitoring obejmuje: 

a) części zewnętrzne infrastruktury Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy, w szczególności: 

elewacje budynku, drzwi wejściowe główne oraz poboczne, treny zielone oraz parking, 

b) części wewnętrzne infrastruktur Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy, w szczególności: 

korytarze, portiernie, drzwi do sekretariatu/ pokoju dyrektora, drzwi do innych pomieszczeń. 

 

§ 4 

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, 

bez rejestracji dźwięku.  

3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwanego dalej RODO. 

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku 

tych nagrań można zidentyfikować, Szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, 

i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania z uwzględnieniem ust. 5 .  

5. Rejestracja obrazów dokonywana jest "w pętli" – po 14 dniach są one automatycznie i bezpowrotnie 

kasowane, w ich miejsce nagrywane są kolejne bieżące obrazy. 

6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 



określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

7. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4,5 i 6 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu 

zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

 

§ 5 

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu zamieszczona jest na tablicach z piktogramem kamery na 

terenie i przy wejściach na obszar monitorowany.  

2. Na stronie internetowej Szkoły zamieszczono klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 RODO, 

której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację  

o stosowaniu monitoringu na terenie Szkoły, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

4. Dane zapisane na nośnikach przechowywane są w sposób uzgodniony z organem prowadzącym 

(rejestrator zabezpieczony kodem dostępu w pomieszczeniu, które jest zamykane na klucz 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym), nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają 

udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody 

przez Dyrektora Szkoły lub w przypadku jego nieobecności przez wicedyrektora 

6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego 

postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, 

wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.  

7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym 

pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych 

organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej 

sporządza się protokół.  

8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem. 

 

§ 6 

1. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Kształcenia i Wychowania                   

w Stężycy. 

§ 7 

1. Niniejszy regulamin wprowadza się zarządzeniem Dyrektora ZKiW w Stężycy z dnia 13.06.2018r  

2. Niniejsze Zarządzenie uchyla Zarządzenie Dyrektora ZKiW w Stężycy nr 021.3.2017 z dnia 30.05.2017 

roku  

 



Załącznik nr 1  

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Kształcenia i Wychowania w 

Stężycy, ul. Abrahama 2, 82-322 Stężyca.  

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące 

sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego, a 

także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani / Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych - kontakt do inspektora ochrony danych osobowych e-mail: 

urszulaszreder@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów  

i pracowników oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych z monitoringu jest art. 

6 ust. 1 pkt. c) RODO w ww. z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe. 

4. Obszar monitorowany obejmuje obszary wejść do budynku szkoły, obszar wokół ZKiW w Stężycy 

oraz części wewnętrznej infrastruktury – korytarze, portiernia.  

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne, służby porządkowe oraz inne 

podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni a w przypadku wystąpienia 

incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

otrzymani kopii, prawo do sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania. 

10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy. 

 

 

mailto:urszulaszreder@wp.pl


Załącznik nr 2  

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego  

 

 

____________________ , ____________________ 
(miejscowość)    (data) 

 

Oświadczam, iż zostałam/zostałem zaznajomiona/zaznajomiony, poinformowany  

 z faktem, iż w …………………………………….. i w obszarze wokół ,………………… jest stosowany 

monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz  ochrony mienia.    

 

 _____________________________________________ 

 (imię i nazwisko – czytelny podpis) 

 


