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Załącznik do Zarządzenia nr 23/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa 

Wybickiego w Czerwonaku z dnia 18.10. 

2021 r. w sprawie rozszerzenia zakresu 

monitoringu o montaż kamer w budynku 

przy ul. Rolnej 8 w Szkole Podstawowej 

im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 

 

 

 

 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERWONAKU 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. W Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku zastosowano szczególny 

nadzór nad pomieszczeniami szkoły i na terenie wokół niej w postaci środków technicznych 

umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny).  

2. Niniejszy regulamin określa: 

1) cel i zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach Szkoły i terenach 

przynależnych do nieruchomości, 

2) lokalizacje kamer, 

3) reguły rejestracji i zapisu oraz sposobów ich zabezpieczenia, 

4) zasady przechowywania i usuwania nagrań, 

5) procedury udostępniania danych pozyskanych z tytułu funkcjonowania monitoringu 

wizyjnego. 

3. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa w Czerwonaku, 

ul. Rolna 8, 62-004 Czerwonak 

 

§ 2 

Definicje 

Ilekroć w regulaminie użyto określenia: 

1) Administrator Danych Osobowych (ADO) – należy przez to rozumieć Szkołę 

Podstawową im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku reprezentowaną przez Dyrektora jednostki; 

2) Szkoła, jednostka – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego 

 w Czerwonaku; 

 

§ 3 

Cel zastosowania monitoringu 

1. Monitoring wizyjny po dokonaniu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa 

Wybickiego w Czerwonaku oceny ryzyka został uznany jako najbardziej adekwatne narzędzie 
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służące zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie jednostki oraz w celu 

ochrony mienia szkoły. 

2. Nagrania z monitoringu są przetwarzanie wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. 

3. Efekty wprowadzenia monitoringu wizyjnego wraz z ich wpływem na bezpieczeństwo 

uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych oraz pracowników Szkoły są na bieżąco 

monitorowane. 

 

§ 4 

Obszar i zakres monitoringu 

1. Obszar i zakres monitoringu: 

1) pomieszczenia wewnątrz budynku Szkoły oraz terenu nieruchomości przy ul. Rolnej 8, 

2) pomieszczenia wewnątrz budynku Szkoły oraz terenu nieruchomości przy ul. Szkolnej 1. 

2. Monitoring wewnątrz budynków obejmuje wejścia, korytarze, klatki schodowe oraz szatnie. 

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym zostały przeanalizowane pod kątem obowiązujących 

przepisów, poszanowania prywatności i intymności osób przebywających na terenie szkoły. 

3. Zbieraniu, utrwalaniu oraz przechowywaniu wizerunku jako danej osobowej podlega 

wyłącznie obraz. System nie rejestruje dźwięku (fonii). 

4. Monitoring prowadzony jest całodobowo. 

5. Na system monitoringu w każdym z budynków składają się: kamery, urządzenie rejestrujące, 

monitor umożliwiający wgląd do utrwalonego zapisu oraz okablowanie. Elementy wchodzące 

w skład systemu monitoringu wizyjnego wraz z ich lokalizacją oraz obszarem objętym 

monitoringiem określa Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 

7. Miejsca monitorowane są oznakowane poprzez umieszczenie piktogramu informującego 

o objęciu tego obszaru monitoringiem. Wzór oznakowania stanowi Załącznik nr 2 niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 5 

Wyłączenia 

1. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji 

pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni 

i przebieralni. 

2. Monitoring nie może naruszać korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. 

 

§ 6. 

Przechowywanie i dostęp do nagrań 

1. Zebrany obraz utrwalony na rejestratorze, zawierający dane osobowe uczniów, 

pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować,  dostępny 

jest przez okres: 

1) Budynek, ul. Rolna 8: 30 dni  

2) Budynek, ul. Szkolna 1: 30 dni 

 od dnia nagrania, po tym czasie zostaje nadpisany. 
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2. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego na podstawie upoważnienia mają następujące 

osoby: 

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerwonaku  

2) Pracownicy wskazani przez dyrektora Szkoły,  

3. Nagrania z systemu monitoringu udostępnia się wyłącznie na pisemny wniosek organom do 

tego uprawnionym w zakresie prowadzonych przez nie czynności. 

4. Nagrania nie są udostępniane osobom fizycznym. 

5. Osoba fizyczna lub organ zainteresowany zabezpieczeniem nagrania z monitoringu 

wizyjnego na poczet postępowania może złożyć pisemny wniosek kierowany do 

Administratora (dyrektora), dostarczony osobiście do Sekretariatu Szkoły lub za 

pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Szkoły nie później niż 21 dni od wystąpienia 

zdarzenia. Z przyczyn technicznych wniosek wpływający po upływie ww. terminu nie 

gwarantuje zabezpieczenia nagrania, z powodu jego usunięcia. 

6. Wniosek o zabezpieczenie nagrania musi zawierać przybliżoną datę i godzinę zdarzenia.  

7. W przypadku otrzymania wniosku wskazanego w ust. 5 i 6, zapis zostaje przeniesiony 

na nośnik zewnętrzny. W momencie zaprzestania użyteczności nagrania zapisanego 

na zewnętrznym nośniku, jest ono usuwane. 

8. Nośniki z zachowanym nagraniem przechowuje Administrator Danych Osobowych. 

1) kopie zapasowe nagrań przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym 

znajduje się rejestrator obrazu; 

2) celem zapewnienia bezpieczeństwa nagrań określonych w ust. 5, są one przechowywane do 

momentu przekazania lub zniszczenia w formie zaszyfrowanej. 

 

§ 7. 

Ochrona danych osobowych pozyskanych z monitoringu 

1. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO wobec osób, 

których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego. Obowiązek 

ten jest spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej przy wejściach do budynków 

szkoły. Klauzula ta stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku uzgodnił z organem 

prowadzącym szkołę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony 

przechowywania nagrań obrazu tj: 

1) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych; 

2) dostęp do pomieszczeń, w których znajduje się rejestrator obrazu objęty jest systemem 

kontroli dostępu; 

3. Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego zostały zabezpieczone przed ich 

udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

4. Osoby, które zostały upoważnione do dostępu do nagrań z systemów monitoringu zostały 

zobowiązane do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia 

systemu monitoringu oraz tych, dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania tego systemu. 
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§ 8. 

Zapisy końcowe 

1. Administrator Danych Osobowych przed dopuszczeniem osoby do wykonywania 

obowiązków służbowych informuje o stosowaniu monitoringu wizyjnego. 

2. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego (na żywo) oraz nagrań archiwalnych 

z monitoringu wizyjnego zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych. Osoby te otrzymują od Administratora stosowne upoważnienia dotyczące 

przetwarzania danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

funkcjonowania monitoringu w Szkole 

Podstawowej im. Józefa Wybickiego 

w Czerwonaku 
 

Rozmieszczenie kamer 

Budynek przy ul. Rolnej 8: 

Kamery wewnątrz budynku: 

L.p. opis poziom 
kierunek 

obiektywu 

1.  hol główny – nad dyżurką, w kierunku 

północnym (łącznik) 

parter półnóc 

2.  nad salą 04 – widok na hol i szafki, 

wejścia do sal 02 i 03 

parter wschód 

3.  hol główny – podwieszona w centrum 

łącznika, widok na wejście główne, 

wejście do stołówki, dyżurkę oraz schody 

główne 

parter południe 

4.  widok głównej klatki schodowej 1. piętro pd. – wsch. 

5.  nad salą 105 – widok na hol i szafki oraz 

wejścia do sal 103 i 104 

1. piętro wschód 

6.  widok głównej klatki schodowej 2. piętro pd. – wsch. 

7.  nad salą 204 – widok na hol i szafki oraz 

wejścia do sal 202 i 203 

2. piętro wschód 

 

Kamery zewnętrzne  

L.p. opis 
kierunek 

obiektywu 

8.  zachodni szczyt budynku – widok na asfaltowe boisko i halę 

gimnastyczną 

pn. – zach. 

9.  zachodni szczyt budynku – widok na zachodnią część 

asfaltowego boiska oraz boisko do siatkówki 

pn. – wsch. 

10.  łącznik, nad wejściem wschodnim – widok na parking 

wewnętrzny 

pn. – wsch. 

11.  nad wejściem głównym - wejście główne do budynku 

Szkoły od ul. Rolnej 

pd. – wsch. 

12.  ściana północna sali gimnastycznej – widok na boisko do 

koszykówki oraz część boiska do piłki nożnej 

pn. – wsch. 
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13.  ściana północna sali gimnastycznej – widok na boisko do 

piłki nożnej 

pn. – zach. 

14.  północno-wschodni szczyt łącznika/sali gimnastyczej – 

widok na parking wewnętrzny 

pd. – wsch. 

15.  widok na bramę wjazdową – wjazd na parking wewnętrzny pd. - wsch 

 

Budynek przy ul. Szkolnej 1: 

Kamery wewnątrz budynku: 

L.p. opis poziom 
kierunek 

obiektywu 

1.  sufit obok sali 03– widok na główną część 

holu oraz wyjście na klatkę schodową 

niski parter północ 

2.  sufit obok kotłowni – widok na szafki 

znajdujące się przy wejściach do 

pomieszczeń gospodarczych 

niski parter południe  

3.  sufit obok sali 01 – widok na szafki 

znajdujące się wokół wejścia do sali 01 

niski parter północ 

4.  sufit nad dyżurką woźnych – widok na 

wejście główne 

parter północ 

5.  sufit obok wejścia do sali 3 – widok w 

kierunku sal 4 oraz sekretariatu 

parter południe 

6.  sufit obok wejścia do sali 04 – widok w 

kierunku sal 3, 2, 1 oraz wejścia na klatkę 

schodową 

parter północ 

7.  nad wejściem od amfiteatru – widok 

schody boczne oraz drzwi sali 8 

parter pd.-wsch. 

8.  korytarz boczny, nad wejściem do sali 7 – 

widok na korytarz prowadzący do 

biblioteki 

parter zachód 

9.  nad wejściem do sali 109 – widok na 

boczną klatkę schodową oraz okolice sal 

109 i 110 

1. piętro pn.-zach. 

10.  sufit obok wejścia do sali 103 – widok na 

wejścia do sali 104 oraz pokoju 

nauczycielskiego 

1. piętro południe 

11.  sufit na wysokości sali 103 – widok na 

korytarz i wejścia do sal 103, 102 oraz 

przejście na główną klatkę schodową 

1. piętro północ 
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Kamery zewnętrzne 

L.p. opis 
kierunek 

obiektywu 

1.  Słup oświetleniowy - naprzeciwko płaskorzeźby; monitorowane: 

boisko główne, płaskorzeźba 

pn.-wsch. 

2.  Słup oświetleniowy przy stojaku na rowery; monitorowane – 

boisko główne 

pn.-zach. 

3.  Ściana zewnętrzna budynku  – elewacja przy altanie; 

monitorowane: amfiteatr 

pd. – zach. 

4.  Ściana zewnętrzna budynku – narożnik od ul. Szkolnej pd. – wsch. 

5.  Ściana zewnętrzna budynku – narożnik od wejścia uczniowskiego pn. – wsch. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

funkcjonowania monitoringu w Szkole 

Podstawowej im. Józefa Wybickiego 

w Czerwonaku 

 

Wzór oznakowania obszaru monitorowanego 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

funkcjonowania monitoringu w Szkole 

Podstawowej im. Józefa Wybickiego 

w Czerwonaku 

 

Klauzula informacyjna RODO art. 13 dotyczący monitoringu CCTV 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego 

w  Czerwonaku, reprezentowana przez Dyrektora szkoły; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  e-mail: IODO@czerwonak.pl; 

3. Celem przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu CCTV jest zapewnienie 

bezpieczeństwa pracownikom, uczniom oraz ochrony mienia; podstawa prawna RODO art. 6 

ust 1 litera e, Kodeks Pracy Art. 222 oraz Art. 223;    

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych 

na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla 

administratora. 

5. Dane osobowe w postaci monitoringu CCTV przechowywane są w Szkole Podstawowej im. 

Józefa Wybickiego w Czerwonaku średnio 30 dni, po tym okresie są automatycznie 

nadpisywane. 

6. Każda osoba ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO; 

 


