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Załącznik do zarządzenia Nr  5/2018 
                                                                                                           dyrektora Szkoły Podstawowej  

                                                                                                                 im. Ks. Mariana  Wiewiórowskiego 
                                                                                                                w Gomulinie z dnia 25.05.2018 r. 

 
 

Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego 

w Szkole Podstawowej  

im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie 
 

§ 1. 

 

Przepisy ogólne 

 

1. Monitoring wizyjny funkcjonuje w budynku szkoły. 

2. W związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego Szkoła Podstawowa im.     

Ks. Mariana Wiewiórowskiego  przetwarza w zbiorze danych osobowych „monitoring 

wizyjny następujące dane osobowe: 

     - wizerunek osób, 

     - numery rejestracyjne pojazdów, które znalazły się w obszarze objętym monitoringiem. 

3. Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w zbiorze danych osobowych 

    „monitoring wizyjny” jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana 

    Wiewiórowskiego w Gomulinie. 

§ 2. 

 

Cel i podstawa prawna 

 

1. Dane osobowe w zbiorze  „monitoring wizyjny” przetwarzane są w celu zapewnienia w 

    obszarze monitorowanym bezpieczeństwa osób i mienia. 

2. Podstawa przetwarzanych danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie 

danych osobowych. ADO przetwarza je gdyż jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO, a przetwarzanie nie narusza praw i 

wolności osoby, której dane dotyczą. 

 

§ 3. 

 

Urządzenia składające się na system, obszar i zakres działania 

 

1. Nagrania monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obszar z kamer nie obejmują fonii. 

2. System składa się z następujących elementów: 

       - budynek szkoły Podstawowej 

       a) 26 kamer dzień/noc 

       b) rejestrator 

3.Obszar monitorowany obejmuje: 

     Budynek Szkoły Podstawowej 

      - sekretariat, hole, korytarze budynku, pracownia komputerowa, stołówka 

      - chodnik przed budynkiem szkoły, plac zabaw 

      - kotłownia 

      - hala sportowa, szatnia, hole, korytarze 

      - parking przed halą sportową, patio 

      - parking PKS 
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§ 4. 

 

Udostępnienie i przechowywanie danych 

 

1. Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane jedynie Policji, sądom, prokuraturze, 

    ABW oaz CBA w związku z toczonymi przez te organy postepowaniami. 

2. Okres prze jaki przechowywane są nagrania nie przekracza 14 dni. W przypadku gdy  

zostanie zgłoszone zdarzenie, które potencjalnie może mieć związek z prowadzeniem 

postepowania przez ww. organy ADO zabezpieczy nagranie na okres dłuższy niż  3 

miesiące. 

3. Dane usuwane są z rejestratora automatycznie poprzez nadpisywanie na nagraniach      

   nowych treści. 

§ 5. 

 

Obowiązek informacyjny 

 

1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe są przetwarzane jest 

zrealizowany poprzez zamieszczenie w obszarze monitorowanym tablic informacyjnych o 

zainstalowaniu monitoringu. 

 

 

 

 

…………………………………….. 
                                                                                                                  (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 


