
Instrukcja 

funkcjonowania monitoringu wizyjnego 

 w  Przedszkolu nr 1 im. Marii Konopnickiej w Głubczycach  

 

1. Instrukcja określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer 
systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb 
udostępniania danych z zapisu z kamer.  
 

2. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeostwa dzieci i pracowników Przedszkola oraz 
ochrona mienia. 

 

3. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Przedszkole nr 1 Marii Konopnickiej w Głubczycach  
 

4. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekt  Przedszkola  położony w Głubczycach przy                                                     
ul. J. Kochanowskiego 33  
 

5. Monitoring wizyjny obejmuje w szczególności;  
 

 teren wokół Przedszkola od strony podwórka, od strony ul. Kochanowskiego widok na furtkę i bramę 
wjazdową przedszkola i Szkoły podstawowej nr 3  

 przedsionek budynku 

 korytarz na parterze 
 

6. System monitoringu wizyjnego składa się z: 
            a) kamer rejestrujących obraz, 

            b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym, 

            c) stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu. 

 

7. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniu budynku Przedszkola.    
 

8. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 
 

9. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku. 
 

10. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do 5 dni, a następnie ulegają usunięciu poprzez nadpisanie 
danych na urządzeniu rejestrującym. 

 

11. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez umieszczenie tablicy   
informacyjnej na terenie Przedszkola  (przy wejściu do budynku Przedszkola). 

 

12. Na tablicy ogłoszeo w Przedszkolu oraz na stronie internetowej Przedszkola zamieszcza się klauzulę 
informacyjną dotyczącą monitoringu wizyjnego. 
 



13. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają; Dyrektor , wicedyrektor , intendent. Osoby te zobowiązane są 
do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

14. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie   
             podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej. 

 

15. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może byd udostępniony wyłącznie uprawnionym organom  
w zakresie prowadzonych przez nie postępowao na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Dyrektora 

Przedszkola. 

 

 

 

16. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego  
postępowania może zwrócid się do Dyrektora Przedszkola z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, 

wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia. 

 

17. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym  
pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp.  

 

18. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące  
informacje: 

             a)  numer porządkowy kopii, 

             b)  okres, którego dotyczy nagranie, 

             c)  źródło nagrania, np. kamera nr ......., 

             d)  datę wykonania kopii, 

             e)  dane i podpis osoby, która sporządziła kopię, 

             f)  w przypadku wydania kopii - dane organu, któremu udostępniono zapis,  

             g)  w przypadku zniszczenia kopii - datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła. 

 

19. Kopie zapisu z monitoringu wizyjnego wydawane są za pokwitowaniem. 
 

20. Instrukcja funkcjonowania monitoringu wizyjnego stanowi element Polityki Bezpieczeostwa Informacji w 
Przedszkolu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  MONITORINGU  WIZYJNEGO 

Zgodnie z art. 13 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 (“RODO"), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Paostwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze 

monitoringu wizyjnego jest Przedszkole  nr  1   im.  Marii  Konopnickiej  w  Głubczycach,                      

ul. Kochanowskiego 33, 48-100 Głubczyce,  nr tel. 77 485 31 43,  adres e-mail: 

przedszkole.nr.15@interia.pl  

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

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim  pan 

Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; iod@glubczyce.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeostwa dzieci                                        

i pracowników oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast: 

 art. 154 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 

108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 art. 22² Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

 art.6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu 

wizyjnego w interesie publicznym. 

4. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3  zakres danych osobowych                            

w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Paostwa wizerunek.  



5. Paostwa dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

6. Nie przekazujemy Paostwa  danych osobowych poza teren Polski. 

7. Okres przechowywania Paostwa danych osobowych (wizerunku) w przypadku 

monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 1 w Głubczycach wynosi …….  dni.  Po upływie tego 

okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, 

podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. W związku z przetwarzaniem Paostwa danych osobowych przysługuje Paostwu; 

 prawo dostępu do swoich danych  

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) 

– w przypadku, gdy uważają Paostwo, że przetwarzamy Paostwa dane niezgodnie                       

z prawem. 

 


