
Monitoring wizyjny – obowiązek informacyjny 

 

Na podstawie 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 (zwane dalej: rozporządzeniem)  

 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych poprzez monitoring wizyjny jest 

Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach, ul. Floriańska 4, 09-412 Stare 

Proboszczewice, którą reprezentuje Dyrektor szkoły. 

 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  

w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: 

iod@starabiala.pl 

 

3. Celem prowadzonego w szkole monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniów i pracowników szkoły oraz ochrona mienia. Monitoring nie jest wykorzystywany do 

nadzorowania wykonywania pracy przez pracowników. Podstawą prawną przetwarzania 

danych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia i art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe. 

 

4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

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

psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji 

pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, szatni i przebieralni. 

 

5. Zapis danych z monitoringu następuje na nośnikach oraz z użyciem oprogramowania, 

które zabezpiecza dane osobowe w odpowiedni sposób.  

6. Zgromadzone w ten sposób dane osobowe będą udostępniane wyłącznie upoważnionym 

pracownikom szkoły oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa.  

 

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

których zostały zebrane.  Materiały te są przechowywane przez okres maksymalnie 

50 dni. 

 

8. W uzasadnionych przypadkach przysługuje Państwu prawo dostępu do treści 

zgromadzonych danych.  

 

9. Istnieje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy zachodzą 

przesłanki, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. 

 

10. Zgromadzone dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie 

podlegają profilowaniu. 


