
Zalqcznik do Zarzqdzenia

Nr 08/2018

z dnia 05.10.2018 r.

REGULAMIN
funkcjonowania, obslugi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Szkoty Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie

s1
1. Regulamin okreSla zasady funkcjonowania, obslugi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie szkoly oraz terenu wok6l szkoly (zwanego dalej ,,monitoringiem"), reguly

rejestracji i zapisu informacji z monitorings oraz spos6b zabezpteczenia zapisu zkarner
monitoringu, atakie moZliwoSi udostgpnianiazgromadzonych w ten spos6b danych.

2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeri, w ktorych odbywaj4 sig zajgcia dydaktyczne,

wychowawcze i opiekuricze, pomieszczefi, w kt6rych uczniom jest udzielana pomoc

psycholo giczno-pedago gic na, pomieszcz ef przeznaczonych do odpoczynku i rekreacj i
pracownik6w, pomieszczen sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej,

stol6wek, przystanku autobusowego.

3. Monitoring nie powinien stanowi6 Srodkanadzoru nad jakoSci4 wykonywaniapraoy przez

pracownik6w szkoly.

4. Administratorem systemu monitoringu jest Szkotra Podstawowa im. Wojska Polskiego w
Lubiewie

$2
Celem instalacji monitoringu jest:

1. zapewnienie bezpieczeristwa uczni6w i pracownik6w,

2. ochrona mienia.

3. zachowanie w tajemnicy informacji, kt6rych ujawnienie mogloby narazil Administratora

na szkodg.

$3
System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczeg6lno5ci: kamery, rejestratory,
okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umoZliwiaj4ce
podgl4d obr azu z kamer i rej estratory (rej estrator).
Kamery monitoringu znajdujq sig na boisku szkolnym, korytarzach szkolnych oraz
wejSciu gl6wnyrn do szkoly,
Do zapoznania sig z zapisami zkamer i rejestratorow z monitoringu upowazniony jest
Wicedyrektor Szkoly - Pan Roman Gulatowski.

s4
1. Monitoring funkcjonuje calodobowo.

2. Rejestracji i zapisowi na noSniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu

monitoringu wizyj ne g o, bez rej e stracj i dZwi gku.

3. Dane pochodz4ce znagrah monitoringu uwazane sqza dane osobowe w rozumieniu art.

1.
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2.

4 pkt 1 Rozporz4dzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia2l
kwietnia 20 1 6 r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w zwiqzku z przelwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporzqdzeniem.

4. Nagrania obrazu zawierajqce dane osobowe uczni6w, pracownik6w i innych os6b,

kt6rych w wyniku tych nagrari mo2na zidentyfikowa6, szkola lub plac6wkaprzetwarza

vtylqcznie do ce16w, dld kt6rych zostaly zebrane, i przechowuj e przez okres nie dhu2szy

niz 7 dni od dnia nagrania. Po uplywie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu

nagrania obrazu zawierajqce dane osobowe podlegaj4 zniszczeniu.

$s
1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez

rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejSciach do budynku

szkoly.

Na tablicy ogNoszef oraz na stronie internetowej szkoly zamieszcza sig klauzulg

informacyjn? w rozumieniu art. 13 Rozporz4dzenia, kt6rej treS6 stanowi zalEcznik nr 1

do niniej szego Regulaminu.

Kazdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemn4 informacjg

o stosowaniu monitoringu na terenie szkoly, kt6rej wz6r stanowi zal.qcznik numer 2 do

niniej szego Regulaminu.

Dane zapisane na noSnikach nie stanowi4 informacji publicznej i nie podlegaj4

udostgpnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostgpie do informacji publicznej.

Udostgpnianie nagrah jest mozliwe organom w szczeg6lnoSci S4dom, Prokuraturze,

Policji lub itttry- podmiotom uprawnionym na podstawie przepis6w prawa.

Udostgpnienie nastgpuje po wyraZeniu zgody przez Dyrektora Szkoly lub w przypadku
j ego nieobecnoSci przez Wicedyrektora Szkotry.

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby

przyszNego postgpowaniamohe zv,n6ci6 sig do Dyrektora Szkoly z pisemnym wnioskiem

o sporz1dzenie jego kopii, wskazuj4c dokladn4 datg, atakhe czas i miejsce zdarzenia.

Kopia sporzqdzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowyr,vana jest

w zamknigtym pomieszczeniu i udostgpniania uprawnionym organom. W przypadku

bezczynnoSci uprawnionych organ6w kopia jest niszczona po uplywie 3 miesigcy

od dniajej sporz4dzenia,az czynnoSci tej sporz4dzasig protok6l.

Zapis z rtronitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

$6
Regulamin monitoringu dostgpny jest na stronie
www.splubiewo.edu.pl

intemetowej Szkoly:

$7
Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania zarzqdzenia przez Dyrektora Szkoly

Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie.
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Zalqcznik nr I Re gulaminu funkcj onowania,

obslugi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

I<L AA ZALA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporz4dzentaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr
1 19, s. 1:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego
jest Szkola Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie (adres: ul. Wojska Polskiego

16,89-526 Lubiewo, adres e-mail: , numertelefonu:52 334

93 77, Kom: 512 864 153).

2. W Szkole Podstawowej w Lubiewie powolarry zostal inspektor ochrony danych (dane

kontaktowe: adres e-mail:

Dane osobowe bgd4 przelwarzane w celu kontrolowania dostgpu do budynk6w
i pomieszczefi szkoly, analtzowania incydent6w naruszenia prawa, ochrony mrenia oraz

zap ewni en ia b ezpieczef stwa uczni6w i pracownik6w na terenie monitorowanym.

Dane osobowe bgd4 przetwarzaneptzez okres nieprzelcaczaj1cy 7 dni od dnia nagrania.

Termin ten moze ulec przedluzeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowi4

dow6d w postgpowaniu prowadzonlrm na podstawie przepis6w prawa, b4d2w sytuacji,

gdy administrator powzi$ wiadomo5i, i2 mog4 one stanowii dow6d w postgpowaniu.

Przedluhenie terminu mohe nast4pi6 do czasu prawomocnego zakoticzenia postgpowania.

Podstaw4 prawn4 przelwarzania wizerunku uczni6w, pracownik6w oraz innych os6b

zarejestrowanych przez monitoring jest art.6 ust. 1 lit. c) ww. RozporzEdzenia (tj.art.
108a Prawo oSwiatowe).

Dane osobowe mogQ by6 przekazywane osobom, kt6re wyku24 potrzebg uzyskania

dostgpu do nagrari (interes realizowany przez strong trzeci4).

7. Osoba, kt6rej dane dotyczEmaprawo do:

- Z1dania dostgpu do danych osobowych oraz ogtanrczenia przetwarzania danych

osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzarie wizerunku uczni6w, pracownik6w i innych os6b zarejestrowanych przez

monitoring znajduje podstawg w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oSwiatowe (Dz. U. z20I8 r. poz.996), a nadto w odniesieniu do pracownik6w podstawg do

przetwarzania danych stanowi4 r6wniez przepisy ustawy z dnia26 czerwca 197 4 r. - Kodeks

pracy (Dz. U. 22018 r. poz.9l7).
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Zalqcznik nr 2 Regulaminu funkcj onowania,

o b s lugi i e lrs p I o at acj i mo n it or in gu w i zyj n e g o

Wz6r oSwiadczenia
dotyczqcego monitorowania

Ja,
(imig i nazwisko pracownika/osoby huiadczqcej pracA z innego tytulu)

wykonujqcy pracA na stanowisku
(olcre Slit stanow isko)

w jednostce

przyjmujg do wiadomoSci, ze

wrzyiny, w celu zapewnienia

dyrektora szkoly lub plac6wki.

(nazwa i adres jednostki)

w Szkole Podstawowej w Lubiewie stosowany jest monitoring
bezpieczefrstwa uczni6w i pracownik6w lub ochrony mienia

(imig i nanisko - uytelny podpis; dala zloienia oiwiadczenia, miejscowoit)


