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Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2020 Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie  
z dnia 08 października 2020 r. 

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego  
im. S. Czarnieckiego w Człuchowie oraz na terenie wokół szkoły 

1. Na terenie budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego ul. Kusocińskiego 1; 
77-300 Człuchów oraz na przyległym otoczeniu aż do ogrodzenia funkcjonuje system monitoringu 
wizyjnego zwany dalej monitoringiem. 

2. Administratorem (operatorem systemu monitoringu) jest Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Czarnieckiego ul. Kusocińskiego 1; 77-300 Człuchów, zwane dalej szkołą, reprezentowane przez 
dyrektora szkoły. 

3. Podstawy prawne wprowadzenia monitoringu wizyjnego: 

1) art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenie 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 w związku z: 

a) art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
910 ze zmianami), 

b) art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 910 ze zmianami), 

2) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenie 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 w związku z: 

a) art. 42 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2019 poz. 
869 ze zm.), 

b) art. 5 i art. 222 § 4 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 2020, poz. 1320 
ze zm.), 

c) artykułami 5 i 222 § 4 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2020, poz. 
1320 ze zm.). 

4. System monitoringu ma na celu: 
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania, opieki oraz pracy, 
2) dbałość o bezpieczeństwo mienia szkolnego, 
3) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami uczniów i pracowników szkoły. 

 
5. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły. 

 

6. Rejestracji podlega wyłącznie obraz (wizja) z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku. 
 

7. Monitoring, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje: 
1) pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 
2) pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 
3) pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, 
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4) pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 
5) gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 
6) szatni uczniowskich i przebieralni. 

 

8. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 
 

9. 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 8 dni. 

 
10. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 9, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu 

podlegają automatycznemu trwałemu skasowaniu (zniszczeniu) poprzez nagranie w to miejsce 
obrazu bieżących zdarzeń (nadpisanie). 

 
11. Od wskazanego w ust. 9 okresu 8 dni przechowywania nagrań istnieje wyjątek. Jeżeli dokonane 

nagrania obrazu będą/są dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mogą 
one stać się takim dowodem, wówczas nagrania przechowane są dłużej, tj. do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym okresie  zastosowanie mają zapisy ust. 10. 

 
 

12. System monitoringu wizyjnego w szkole składa się z: 
1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły, 
2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym; 
3) monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń. 

 

13. Rejestrator wraz z monitorem znajduje się w gabinecie wicedyrektora szkoły.  
 

14. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu na terenie szkoły i jej otoczeniu stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu. 

15. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu na terenie szkoły i jej otoczeniu jest podawana  
do wiadomości publicznej poprzez: 
1) umieszczenie tabliczek informacyjnych na budynku szkoły, przy wejściu głównym oraz  

od strony podwórka, 
2) zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz Biuletynu Informacji Publicznej 

Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie. 
 

16. Dane zarejestrowane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają 
udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 

17. Odpowiedzialnym za obsługę techniczną oraz sprawne funkcjonowanie systemu monitoringu jest 
firma zewnętrzna, wykonująca zadania na podstawie zawartej umowy. 

 
18. Do zapoznania się z zapisami z kamer upoważnieni są: 

1) dyrektor szkoły oraz wicedyrektorzy szkoły, 
2) informatyk szkolny działający na podstawie upoważnienia, 
3) inne, upoważnione osoby, podmioty i instytucje. 

 

19. Dane uzyskane w wyniku monitoringu, mogą być udostępniane osobom i podmiotom  
oraz instytucjom, o których mowa w ust. 18, pkt. 3), np. w zakresie prowadzonych przez nie spraw 
czy postępowań (np. sąd, policja) na podstawie pisemnego wniosku o zabezpieczenie  
i udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego zasobów Liceum Ogólnokształcącego   
im. S. Czarnieckiego w Człuchowie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
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20. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 19, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora szkoły, 
nagranie z monitoringu zapisywane jest na nośniku. Nośnik z nagraniem przekazuje się  
za pokwitowaniem wnioskodawcy. W szkole prowadzony jest rejestr udostępnionych nagrań 
z monitoringu. 

 

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje dyrektor 
szkoły. 

 

22. System monitoringu wprowadzony został w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę oraz  
po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego  
w budynku Liceum Ogólnokształcącego  im. S. Czarnieckiego  

w Człuchowie oraz na terenie wokół szkoły 

 

 

Klauzula informacyjna 

dotycząca funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego  
im. S. Czarnieckiego w Człuchowie oraz na terenie wokół szkoły  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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, 
informujemy, iż:  

1. Administratorem (operatorem systemu monitoringu) jest Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Czarnieckiego ul. Kusocińskiego 1; 77-300 Człuchów, reprezentowane przez dyrektora szkoły. 

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych  
uzyskanych w wyniku funkcjonowania systemu monitoringu, a także przysługujących 
Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 
wyznaczonym przez administratora danych osobowych, za pomocą adresu e-mail: 
iod@poeksit.czluchow.org.pl lub pod numerem telefonu: 59 83 45 366. 

3. System monitoringu ma na celu: 
a) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania, opieki oraz pracy, 
b) dbałość o bezpieczeństwo mienia szkolnego, 
c) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami uczniów i pracowników szkoły. 

Kamery nagrywają obraz. Oznacza to, że narywamy Wasz wizerunek (zwłaszcza rysy twarzy, 
sposób chodzenia, zachowanie, ubranie, które macie na sobie, czy też przedmioty, które 
niesiecie). Kamery również mogą nagrać tablice rejestracyjne pojazdów, którymi się poruszacie 
na obszarze monitorowanym. 

Nie nagrywamy dźwięku, zatem nie zapisujemy tego, co mówicie. 

Nagrania wykorzystujemy tylko do monitorowania bezpieczeństwa. Nie przekazujemy  
ich zatem w innych celach, a zwłaszcza nie wrzucamy do mediów społecznościowych. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Liceum 
Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego w Człuchowie oraz na terenie wokół szkoły, miejsca 
instalacji kamer systemu na terenie szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz ich 
zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach 
zawarte są w Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie oraz na terenie wokół szkoły. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania  
na podstawie art. 6, 9 i 10 RODO oraz odpowiednich przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane 
osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 
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7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy  
i do organizacji międzynarodowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wskazane  
w przepisach prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt 
obowiązującym w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego w Człuchowie 

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa 
odpowiednio stosowane: 
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest 

wyłączone na podstawie odrębnych przepisów, 
b) prawo do usunięcia – w zakresie w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie 

odrębnych przepisów, 
c) ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie 

odrębnych przepisów, 
d) wniesienia sprzeciwu – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny), 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku gdy przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

11. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji oraz profilowaniu. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego  
w budynku Liceum Ogólnokształcącego  im. S. Czarnieckiego  

w Człuchowie oraz na terenie wokół szkoły 

 

 

 

 

Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko lub nazwa organu: 

………………………………………………………..    

……………………………………………………….. 

 

Dane kontaktowe e-mail, telefon: 

………………………………………..…………….. 

……………………………………………..……….. 

 

Wniosek 

o zabezpieczenie i udostepnienie danych z monitoringu wizyjnego  
zasobów Liceum Ogólnokształcącego  im. S. Czarnieckiego w Człuchowie 

 

Data i miejsce zdarzenia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Krótki opis zdarzenia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Wskazanie celu otrzymania nagrania z monitoringu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

 

………….….......................................... 
         (data, podpis wnioskodawcy) 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego  
im. S. Czarnieckiego  
 

w Człuchowie 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych zwane dalej: RODO) informuję, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego  
z siedzibą na ul. Kusocińskiego 1, Człuchów 77-300, reprezentowany przez dyrektora szkoły, tel. 59 8342407,  
e-mail loczluchow@onet.eu. 
2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy  
za pomocą adresu e-mail: iod@poeksit.czluchow.org.pl lub pod numerem telefonu: 59 83 45 366. 
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art.6 ust. 1 lit.a RODO. 
4. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie 
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody 
jest możliwe przez przesłanie wiadomości e-mail na adres loczluchow@onet.eu. 
5. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3, odbywa się w celu realizacji Pana/Pani wniosku. 
6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania  
na podstawie odrębnych przepisów prawa. 
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. 
9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących 
archiwizowania i sposobu postępowania z dokumentacją szkolną. 
10. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. 
11. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału 
człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
12. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych. 
 
Czy zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego z siedzibą  
na ul. Kusocińskiego 1, Człuchów 77-300  Pani/Pana danych osobowych niezbędnych w celu realizacji tego 
wniosku? Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi za pomocą znaku „X” w odpowiednim polu. 
  
                    TAK       NIE 
 

 

………….……………………………………………… 
 (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

Decyzja Dyrektora  Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Człuchowie: 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody 

 

 

………….……………………………………………… 
(data i podpis dyrektora szkoły) 

  


