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PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz

Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej zwane także rozporządzeniem lub RODO.

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000  

z późn. zm.):

 art. 111 wprowadzający w Kodeksie pracy po art. 221 art. 222 i art. 223 

 art.  154 wprowadzający  art.  108a w ustawie  z  dnia  14 grudnia 2016 r.  -  Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

§ 1 
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole

Podstawowej w Srebrnej,  miejsca  instalacji  kamer systemu na terenie  placówki,  reguły

instalacji  i  zapisu  rejestracji  z  monitoringu  oraz  sposób  ich  zabezpieczenia,  a  także

możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2. Zasadność funkcjonowania monitoringu w szkole jest konsultowana z Radą Pedagogiczną,

Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

3. Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę  przetwarzanych  danych

osobowych  ustalane  są  w  oparciu  o  przeprowadzoną  analizę  ryzyka.  Jeśli  operacja

przetwarzania  ze  względu  na  swój  charakter,  zakres,  kontekst  i  cele  z  dużym

prawdopodobieństwem  może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności

osób  fizycznych  dodatkowo  Administrator  danych  przeprowadza  ocenę  skutków  dla

ochrony danych.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego

jest Szkoła Podstawowa w Srebrnej, reprezentowana przez Dyrektora,  tel.: (86)4768445,

mail: sp.srebrna@wp.pl.
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§ 2 
Cel stosowania monitoringu

Celem monitoringu jest:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrona mienia szkoły.

2. Ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu

uczniów i pracowników szkoły.

3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.

4.  Ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenie mienia, kradzieże, itp.).

5. Ograniczenie  dostępu  do  szkoły  i  terenu  wokół  szkoły  osobom  nieuprawnionymi

niepożądanym.

§ 3 

Zasady funkcjonowania systemu monitoringu

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

2. Monitoring polega tylko na rejestracji wizji. Nie ma możliwości bieżącego przekazywania

lub rejestracji dźwięku pozwalających na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów.

3. System  monitoringu  działa  odrębnie  i  nie  jest  połączony  z  wewnętrzną  siecią

informatyczną szkoły.

4. System monitoringu wizyjnego składa się:

a) z  dwóch  kamer  rejestrujących  zdarzenia  wewnątrz  i  pięciu  kamer  na  zewnątrz

budynku,

b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym, znajdującym

się w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu przy hali sportowej nr. H2 i dwóch

monitorów  pozwalających  na  podgląd  rejestrowanych  zdarzeń  umieszczonych

w pomieszczeniu H2 i gabinecie dyrektora.

5. Urządzenie  rejestrujące  jest  zabezpieczone  przed  rozpowszechnianiem  i  dostępem  do

danych przez osoby nieuprawnione poprzez umieszczenie w zamkniętym pomieszczeniu

H2,  które  jest  zamykane  na  klucz.  Klucz  znajduje  się  w  gabinecie  dyrektora  i  jest

udostępniany osobom upoważnionym, widniejącym w  Rejestrze osób upoważnionych do

dostępu, obserwowania i odczytu obrazu monitoringu wizyjnego lub sprzątania.

6. Okres przechowywania danych wynosi do trzydzieści dni, a następnie dane ulegają

automatycznemu usunięciu poprzez nadpisanie  danych na urządzeniu  rejestrującym
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obraz. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu

zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres

przechowywania  danych  może  ulec  wydłużeniu  o  czas  niezbędny  do zakończenia

postępowania,  którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring

wizyjny.

7. Monitorowanie wizyjne stanowi środek wspierający wobec realizowanego w szkole

planu  dyżurów  nauczycielskich,  pracy  woźnych.  Zainstalowany  monitoring  nie

zwalnia wyżej wymienionych osób od wypełniania swoich obowiązków.

8. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone w sposób widoczny i czytelny poprzez

umieszczenie tabliczek informacyjnych. Z klauzulą informacyjną wynikającą z art.13

ust. 1 i ust. 2 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  można  zapoznać  się  na  stronie  internetowej  szkoły

www.spsrebrna.net.

§ 4 

Obszar monitorowany

1. Infrastruktura placówki, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:

a) wejście główne do szkoły,

b) wejście boczne do szkoły,

c) plac zabaw,

d) parking przy szkole,

e) powierzchnia dachu sali gimnastycznej,

f) korytarz przy sali gimnastycznej,

g) sala gimnastyczna.

2. Miejsca  objęte  monitoringiem  wizyjnym  są  oznakowane  stosownymi  tabliczkami

informacyjnymi:
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3. Przy wejściu głównym do budynku umieszcza się informację zawierającą obowiązek

informacyjny, wynikający z art. 13 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) (4.5.2016 L 119/ 38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

4. Ze  względu  na  bezpieczeństwo  uczniów,  w  uzasadnionych  przypadkach  Dyrektor

może  podjąć  decyzję  o  umieszczeniu  kamery  w  szatniach  w  taki  sposób,  że  nie

naruszy to godności i dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób. Szatnie

służą do zmiany obuwia oraz pozostawienia  okrycia  wierzchniego,  rejestracja  tych

czynności nie narusza praw i wolności osób w nich przebywających.

5. Kamery są rozmieszczone według dołączonego „Planu rozmieszczenia kamer”, które

stanowią załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

§ 5

Zasady rejestracji i zapis informacji oraz sposoby ich zabezpieczenia

1. Rejestracji  na  nośniku  fizycznym  podlega  tylko  obraz (wizja)  z  kamer  systemu

monitoringu, nie rejestruje się dźwięku (fonii).

2. System monitoringu wizyjnego składa się z:

a) kamer stacjonarnych rejestrujących  zdarzenia wewnątrz  budynku  Szkoły  oraz  na

zewnątrz w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,

b) serwera urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku znajdującego się

w oddzielnym pomieszczeniu zamkniętym,

c) monitora (rejestrator) umożliwiającego podgląd obrazu, znajdującego się w gabinecie

dyrektora i w oddzielnym pomieszczeniu zamkniętym,

§ 6

1. Dostęp do danych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego posiada dyrektor

szkoły i osoby przez niego upoważnione.

2. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych w ramach systemu monitoringu wizyjnego

stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
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3. Dyrektor  szkoły  prowadzi  Rejestr  osób  upoważnionych  do  dostępu,  obserwowania

i  odczytu  obrazu  monitoringu  wizyjnego,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  4  do

niniejszego regulaminu. 

4. Osoby  upoważnione  do  przetwarzania  danych  rejestrowanych  w systemie  monitoringu

wizyjnego  zobowiązane  są  do  przestrzegania  przepisów  z  zakresu  ochrony  danych

osobowych oraz do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia

monitoringu oraz informacji  dotyczących sposobu funkcjonowania systemu monitoringu

wizyjnego.

5. Nagrania  obrazu  zawierające  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  do  celów,  dla

których  zostały  zebrane,  i  przechowane  przez  okres  nieprzekraczający  30 dni  od  dnia

nagrania.

6. Po  upływie  okresu  przetwarzania,  uzyskane  w  wyniku  monitoringu  nagrania  obrazu

zawierające  dane  osobowe,  podlegają  nadpisaniu/skasowaniu,  z  wyjątkiem  sytuacji,

w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

7. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany.

8. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu systemu monitoringu ma tylko Dyrektor

Szkoły oraz w uzasadnionych przypadkach jego zastępca.

§ 7

Zasady udostępnienia danych

1. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony na pisemny wniosek uprawnionym

organom w zakresie  prowadzonych  przez  nie  czynności  prawnych,  np.  policji,  sądom,

prokuraturze oraz osobom zarejestrowanym przez system monitoringu (w przypadku osób

nieletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom).

2. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym

na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód

w  postępowaniu,  administrator  zabezpiecza  nagranie  bądź  jego  fragment,  a  termin

przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Osoba  zainteresowana  zabezpieczeniem  danych  z  monitoringu  na  potrzeby  przyszłego

postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Srebrnej

z  prośbą o ich zabezpieczenie  przed usunięciem po upływie ich standardowego okresu

przechowywania.  Wniosek  należy  złożyć  w  terminie  do  dwóch  dni  licząc  od  dnia,
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w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Prawidłowo

złożony wniosek powinien zawierać dokładną datę i miejsce, np.: plac zabaw na terenie

szkoły oraz przybliżony czas zdarzenia.

3. O udostępnienie nagrania może zwrócić się także osoba, której dane dotyczą (t.j. osoba

zarejestrowana przez system monitoringu), na podstawie prawa dostępu do danych oraz

uzyskania kopii danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO. Przykładowy wzór wniosku

o udostępnienie  nagrania  stanowi  załącznik  nr  5  do  Regulaminu.  W przypadku dzieci

uprawnienie to  realizują  przedstawiciele  ustawowi (rodzice/opiekunowie prawni).  Przed

udostępnieniem nagrania  administrator  weryfikuje  czy  osoba wnioskująca  (lub  dziecko

w imieniu którego wnioskuje przedstawiciel  ustawowy) faktycznie się na nim znajduje.

Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Wizerunki osób innych niż wnioskujący, utrwalonych na udostępnianym nagraniu, mogą

podlegać anonimizacji.

4. Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego

dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi

danymi:

a) numer porządkowy kopii,

b) okres, którego dotyczy nagranie,

c) źródło danych, np. kamera lewa przed wejściem do budynku szkoły,

d) data wykonania kopii,

e) dane osoby, która sporządziła kopię.

5. Kopia przechowywana jest przez administratora w zamkniętym miejscu.

6. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego

(wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu). Rejestr zawiera następujące informacje:

a) numer porządkowy kopii,

b) okres, którego dotyczy nagranie,

c) źródło danych, np.: kamera numer...,

d) data wykonania kopii,

e) dane osoby, która sporządziła kopię,

f) informację o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii,

g) czytelny podpis osoby, która sporządziła kopię.

7. Okoliczność przekazania kopii nagrania osobie wnioskującej potwierdzane jest za pomocą

Protokołu  przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu, którego

wzór stanowi załącznik nr 7 Regulaminu.
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8. Udostępniając nośniki z materiałem nagrań uprawnionym podmiotom mają zastosowanie

następujące zasady: 

a) podmiot  ubiegający  się  o  nagranie  zwraca  się  pisemnie  o  jego  zabezpieczenie

i udostepnienie,

b) przedstawiciel  podmiotu  uprawnionego  do  odbioru  nośnika  z  nagraniem  pisemnie

potwierdza odbiór nośnika,

c) nośnik zostaje zapakowany do koperty, którą należy opieczętować,

d) udostępnienie  danych z monitoringu rejestruje  się  w ewidencji  udostępnień,  którego

wzór określa załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

9. Wnioski  o  udostępnienie  danych  z  monitoringu  wizyjnego  Szkoły  podlegają

zarejestrowaniu  w  rejestrze  udostępnionych  nagrań  z  monitoringu  wizyjnego  (wzór

stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu). Rejestr zawiera następujące informacje:

a) data i czas nagrania, które jest udostępniane,

b) lokalizacja kamery z której udostępniono nagranie,

c) imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu, któremu udostępniono nagranie,

d) data wniosku osoby lub podmiotu, której udostępniono nagranie,

e) data udostępnienia przez szkołę,

f) czytelny podpis osoby, która udostępniła nagranie.

§ 8 

Postanowienia końcowe

1. Zapoznanie  się  przez  pracowników  z  niniejszym  dokumentem  spełnia  wymogi

poinformowania  ich  o  stosowaniu  systemu monitoringu,  o  którym mowa w art.  108 a

ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.).

2. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych

informuje  ją  na  piśmie  o  stosowaniu  monitoringu  zgodnie  z  załącznikiem nr  9  do

Regulaminu.

3. Regulamin  monitoringu  został  wdrożony  zarządzeniem  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej

w  Srebrnej  po  uprzednich  konsultacjach  z  organami  szkoły  i  ustaleniu  środków

technicznych i organizacyjnych z organem prowadzącym placówkę oraz z uwzględnieniem

sprawdzenia stanu bezpieczeństwa

4. W zakresie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole,  dyrektor szkoły uzgodnił

z  organem  prowadzącym  szkołę  odpowiednie  środki  techniczne  i  organizacyjne
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zastosowane  do  ochrony  danych  osobowych  przetwarzanych  w  systemie  monitoringu

wizyjnego.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące

przepisy prawne

9


