
          Klauzula informacyjna  dla monitoringu 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie 

informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie akty prawne regulujące ochronę  

danych osobowych. W dniu 24 maja 2018 roku ustanowiono również nową podstawę prawną 

dla funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach: art. 108 a Ustawy z dnia 14 

grudnia2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996, 1000 i 1290) w związku z tym 

informuję, że: 

1. W Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie monitoring 

wizualny / telewizja przemysłowa/ działa od 2014 roku. Oznacza to, iż Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie nie wprowadza-lecz kontynuuje 

monitoring wizyjny ,jako niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników 

oraz ochrony mienia.  

2. Zgodnie z art.108a  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996, 1000 i 1290) monitoringowi /rejestracji obrazu/ podlegają następujące obszary: 

strefa zewnętrzna: 1. kamera obok głównego wejścia  do starej części do budynku, 

2 kamera- widok na wejście do sali gimnastycznej  

3 kamera widok  na plac zabaw. 

strefa wewnętrzna: 4 –kamera w szatni, 5-6 kamery korytarz stary budynek, 7-  

      kamera pokój nauczycieli, 8 – kamera łącznik z salą gimnastyczną. 

3.Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z          

 wyrażeniem zgody przez każdą osobę  na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i  

 realizowanych danych czynności, które zostaną zarejestrowane  przez kamery systemu.  

 

4. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do 

uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie : 

zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości 

udostępnienia zgromadzonych danych  oraz  ograniczenia przetwarzania. 

 



5. Nagrania monitoringu szkolnego szkoła przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 

miesiące od dnia nagrania-a w przypadku, gdyby zapis obrazu stanowił dowód w 

postępowaniu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 

6.Administratorem Danych Osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 

Września w Węgrzynowie, Węgrzynowo 150, 06-21 1Płoniawy – Bramura ,tel:297174541,  

e-mail:sp.weg@wp.pl 

7.Inspektor Ochrony Danych-kontakt: tel. 297174541  lub email: sp.weg@wp.pl 

8.Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

Administrator Danych Osobowych 

                                                                                                   Jolanta Dawid- dyr.szkoły 

 

 

 

 


