
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
 
 

 

Środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań 

obrazu oraz danych osobowych 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 

 
1. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez 

pracowników szkoły, a jego stosowanie jest  niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniów i pracowników lub ochrony mienia. 

2. 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 sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 

szatni i przebieralni. 

3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, 

których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do 

celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż dwa 

tygodnie od dnia nagrania.  

4. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania 

obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w 

wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu.  

5. Dyrektor szkoły informuje uczniów i pracowników o zasadach przetwarzania danych 

osobowych w systemie monitoringu poprzez klauzule informacyjne dostępne na stronie 

internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły oraz tablicach ogłoszeń w holach szkoły.  

6. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków 

służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu z wykorzystaniem 

klauzuli informacyjnej.  

7. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem osoby do przetwarzania danych osobowych w 

systemie monitoringu wydaje jej pisemne upoważnienie do tego celu.  

8. Dostęp do zapisu z monitoringu posiada dyrektor szkoły, upoważniony przez dyrektora 

pracownik oraz upoważnione prawem instytucje, w szczególności policja i prokuratura. 

9. Dostęp do pomieszczenie, w którym przechowuje się nagrania z monitoringu jest 

zabezpieczony przed nieupoważnionym wstępem.  

10. Dyrektor szkoły oznaczył pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i 

czytelny, za pomocą odpowiednich znaków, takich jak tabliczki informacyjne oraz 

naklejki informacyjne. 
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