Regulamin monitoringu wizyjnego
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego
w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w budynku oraz w bezpośrednim otoczeniu
zasobów szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposobów
zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych
o zdarzeniach, miejsc instalacji kamer systemu na terenie szkoły oraz hali
sportowej, reguł rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia.
2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu
wizyjnego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora. Opracowanie jest zgodne
w oparciu art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2018, poz. 2142)
oraz art. 6 ust. 1. C i e 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 osobowych – RODO) Dz. U. UE. L. 2016.119.1
z dnia 4 maja 2016 r., w związku z art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000).
3. Celem zastosowania monitoringu wizyjnego w szkole jest podniesienie stanu
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz wspomaganie
kontroli dostępu i zapewnienie bezpieczeństwa siedziby i mienia
oraz znajdujących się w nich ludzi i informacji, a także zapobieganie incydentom
zagrażającym porządkowi publicznemu.
4. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez
pracowników placówki.

5. Funkcjonujący w szkole monitoring wizyjny umożliwia wyjaśnienie sytuacji
konfliktowych, wspomaga kontrolę ruchu osobowego, co wpływa na ogólne
bezpieczeństwo placówki (osób i mienia) oraz ma zadania prewencyjne ograniczanie zachowań niepożądanych.
6. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor
XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie;
ul. Grójecka 93; 02-101 Warszawa.
7. Dyrektor zapewnia odpowiedni poziom podziału dostępu do zapisów, a także
nadzór i zastosowanie zabezpieczeń odpowiednio do kategorii przetwarzanych
danych.
8. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole jest art. 108a
ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
910 z póź.zm).

§2
Określenia podstawowe
1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a. Monitoring wizyjny – zdalny odbiór obrazu lub obrazu i dźwięku
z przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych
w określonych punktach w pobliżu obszaru.
b. System
monitoringu
–
zespół
kamer,
urządzeń
przesyłowych,
elektronicznych nośników danych, urządzeń rejestracji danych, urządzeń
odtwarzających zarejestrowane dane oraz oprogramowania wykorzystanego
w celu osiągnięcia określonej funkcjonalności w zakresie monitoringu.
c. Kamera – urządzenie służące do konwersji optycznego obrazu otoczenia
znajdującego się w polu widzenia tego urządzenia na postać sygnału
analogowego lub cyfrowego zapisywalnego na elektrycznych nośnikach
informacji.
d. Kamera stacjonarna, stacjonarny system monitoringu – kamera / system
monitoringu, w którym kamera / kamery umieszczone są na stałe
w określonych miejscach w pobliżu monitorowanej przestrzeni. Stacjonarną
kamerą bądź stacjonarnym systemem są również kamera / system, w których
operator zdalnie może zmienić ustawienie kamery, zmieniając w ten sposób
obszar w polu widzenia kamery lub jej ustawienia, np. poprzez zwężenie
lub poszerzenie pola widzenia w/w kamery.
e. Rejestracja obrazu – proces zapisu na określonego typu nośniku danych
sygnałów elektromagnetycznych lub informacji cyfrowej powstałych w wyniku
przekształcenia obrazu znajdującego się w polu widzenia kamery do postaci
sygnałów elektromagnetycznych lub cyfrowych.
f. System rozpoznawania / analizy obrazu – oprogramowanie lub urządzenie
umożliwiające w czasie rzeczywistym identyfikację obiektów, które znalazły
się w polu widzenia kamery, a także ocenę ich zachowań lub intencji.

g. Anonimizacja danych - polega na przekształceniu danych osobowych
w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji
do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo,
jeżeli przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu
lub działań (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie
informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 158)). Anonimizacja pozwala na trwałe usunięcie
powiązań między danymi osobowymi, a osobą, której dotyczą. W ten sposób
informacje, które przed anonimizacją były danymi osobowymi, przestają nimi
być.

§3
Urządzenia
1. System monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Grójeckiej 93 składa się z:
I.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
II.
a.
b.
c.
d.

Budynek szkoły:
7 kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynku,
31 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku,
2 urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym,
2 kolorowe monitory pozwalające na podgląd rejestrowanych zdarzeń,
okablowania,
oprogramowania.
Budynek hali sportowej:
9 kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynku,
16 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku,
1 urządzenie rejestrujące i zapisujące obraz na nośniku fizycznym,
2 kolorowe monitory pozwalające na podgląd rejestrowanych zdarzeń
– z czego 1 znajdujący się w budynku szkoły i 1 znajdujący się w budynku
hali sportowej.

2. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji
spełniającego wymogi standardów określonych przepisami prawa i polskimi
normami dla systemów dozorowanych CCTV.
3. Monitoring funkcjonuje całodobowo – siedem dni w tygodniu.
4. Monitoring wizyjny nie jest połączony z możliwością bieżącego przekazywania lub
rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów.
Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja)
z kamer systemu monitoringu.
5. Obraz zarejestrowany w systemie
jest na dysku serwera.

monitoringu wizyjnego przechowywany

6. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych
są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane zgodnie z przepisami prawa.
7. Pracownicy placówki są poinformowani i świadomi o funkcjonowaniu systemu
monitoringu wizyjnego w budynkach szkoły.

8. Interesanci jak i zarówno cała społeczność szkoły jest informowana
o funkcjonowaniu systemu monitoringu w budynkach szkoły poprzez
wywieszanie klauzur informacyjnych w miejscach publicznie dostępnych oraz
piktogramów.

§4
Lokalizacja
1. Infrastruktura szkoły i hali sportowej, która jest objęta monitoringiem wizyjnym
to:
I.

Budynek szkoły:
a. wszystkie wejścia i wyjścia z budynku:
WEJŚCIE GŁÓWNE A, WEJŚCIE GŁÓWNE B , WEJŚCIE GŁÓWNE C,
b. teren wokół szkoły, w obszarze ogrodzonym, przy ul. Banacha
i Metrykantów,
c. chodnik bezpośrednio przylegający do budynku,
d. korytarze szkolne na parterze I , II , III piętrze,
e. hol na parterze, I piętrze, II piętrze,
f. wszystkie klatki schodowe budynku szkoły,
g. szatnia szkolna z dwóch stron budynku,
h. łącznik szkoła - hala sportowa.

II.

Budynek hali sportowej:
a. Wejścia i wyjścia do hali sportowej:
WEJŚCIE GŁÓWNE A, WEJŚCIE BOCZNE B,
b. teren wokół hali sportowej w obszarze ogrodzonym, przy ul. Banacha
i Metrykantów
c. boiska sportowe: SEKTOR I , II , III
d. siłownię,
e. magazyny z wyposażeniem sportowym,
f. klatki schodowe wewnątrz hali,
g. szatnia,
h. łącznik szkoła - hala sportowa.

2. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym na zewnątrz i wewnątrz budynków
są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi:

3. W budynku szkoły, tablicach ogłoszeń, w sekretariacie szkoły oraz przy
wejściach do budynku szkoły i hali sportowej umieszcza się informację
zawierającą następującą klauzulę informacyjną:

I.

Budynek szkoły:
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY
Klauzula Informacyjna
W związku 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).

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest : placówka oświatowa XXI Liceum Ogólnokształcące
im. Hugona Kołłątaja w Warszawie reprezentowana przez Dyrektor Wiolettę Dębiec , z którą można kontaktować się pod adresem:
sekretariat@21lo.waw.pl , oraz numerem telefonu 22 822 21 02
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
Monitoringiem wizyjnym w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, ul. Grójecka 93 objęto : Wszystkie wejścia i
wyjścia
z budynku: WEJŚCIE GŁÓWNE A, WEJŚCIE B I WEJŚCIE C, SZATNIE UCZNIÓW Z DWÓCH STRON BUDYNKU, hol na parterze, hol na I
piętrze, hol na II piętrze, klatki schodowe budynku szkoły, korytarze I, II ,III pietra budynku, chodnik bezpośrednio przylegający do budynku.
Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym
oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust.1 lit. c RODO ( w związku z art.
108 a Prawa Oświatowego oraz art.222 Kodeksu Pracy),
Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności
od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

7.

II.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa, gdy
uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Budynek hali sportowej:
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Klauzula Informacyjna
W związku 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).

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest : placówka oświatowa XXI Liceum Ogólnokształcące im.
Hugona Kołłątaja w Warszawie reprezentowana przez Dyrektor Wiolettę Dębiec , z którą można kontaktować się pod adresem:
sekretariat@21lo.waw.pl , oraz numerem telefonu 22 822 21 02
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
Monitoringiem wizyjnym w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, ul. Grójecka 93 objęto halę sportową szkoły w
tym: Wejścia główne do hali A i wejście boczne B, boiska na hali (sektor I, II, III), siłownię, salę fitness, klatki schodowe, magazyny, łącznik z
budynkiem szkoły oraz teren przyległy hali sportowej. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić
Administratora na szkodę.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze - art. 6 ust.1 lit. c RODO ( w związku z art. 108 a Prawa Oświatowego oraz art.222 Kodeksu Pracy),
Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności
od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

14.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa, gdy
uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

§5
Uprawnienia
1. Osobami posiadającymi dostęp do danych z monitoringu wizyjnego są wyłącznie
pracownicy placówki, zgodnie z nadanymi upoważnieniami wg. załącznika nr. 2.
2. Osobom, które posiadają dostęp do danych z monitoringu wizyjnego określono
w trakcie szkolenia odpowiedzialność za ochronę danych osobowych.

§6
Nagrania
1. Udostępniane danych osobowych zawartych w zbiorze monitoringu wizyjnego
odbywa się na zasadach określonych przepisami prawa i każdorazowo
może być udostępniany wyłącznie za zgodą Administratora na pisemny wniosek:
a. policji, prokuratury, sądu lub innego organu w zakresie realizowanego
zadania ustawowego,
b. osoby fizycznej, jeżeli doszło do czynu zagrażającego jej zdrowiu, życiu
lub mieniu, poprzez organy uprawnione.
2. W przypadku zaistnienia konieczności utrwalenia materiału filmowego
z nagrania monitoringu wizyjnego na zewnętrznym nośniku elektrycznym,
osoba upoważniona sporządza kopię za okres, którego dotyczy wniosek
osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały z następującymi danymi:
a.
b.
c.
d.
e.

numer porządkowy kopii,
data i czas realizacji nagrania,
źródło danych, np.: kamery na budynku, od strony boiska,
data wykonania kopii;
dane osoby, która sporządziła kopię.

3. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce
oraz przybliżony czas zdarzenia.
4. W przypadku udostępnienia, o którym mowa w ust. 1 sporządza się odpowiedni
protokół zgodny z Załącznikiem Nr. 1 do niniejszego Regulaminu Monitoringu
Wizyjnego.
5. Za właściwe zabezpieczenie kopii udostępnionego materiału odpowiada
organ / osoba, której materiał został udostępniony.
Administrator nie dopowiada za kopię materiałów, które
udostępnione.

zostały

6. Nośnik zabezpiecza się przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych
i osób nieupoważnionych.

7. Zarejestrowany obraz zdarzeń, niezawierający dowodów pozwalających na
wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczeniu
lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań podlega zniszczeniu
po upływie 30 dni.
8. Z czynności o których mowa w ust.7 sporządza się protokół, który zawiera
informację:
a. Czas, miejsce oraz nr kamery zarejestrowanego obrazu zdarzeń
podlegających zniszczeniu,
b. sposób zniszczenia,
c. imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby dokonującej zniszczenia,
d. czas i miejsce zniszczenia,
e. podpis osoby dokonującej zniszczenia.
9. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów,
w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenia
związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania
danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania,
którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
10. Mogą występować nie znaczne różnice między czasem rzeczywistym,
a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system
nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
11. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje
zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i udostępniana jest jedynie
uprawnionym instytucjom. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji
przez okres 6 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu (protokół
zniszczenia).

§7
Postanowienia końcowe
1. Dane zawarte w zbiorze monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji
publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie
do informacji publicznej.
2. Monitoring może ulegać modyfikacji, aktualizacji lub zmianie w formie pisemnej
w przypadku zmian organizacyjnych i technicznych w placówce,
a także obowiązujących przepisów prawa.
3. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny
zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
4. Monitorowanie wizyjne stanowi środek wspierający wobec realizowanego
w szkole i na hali planu dyżurów nauczycieli, pracy woźnych i dozorców.
Zainstalowany monitoring nie zwalnia zatem w/w osób od wypełniania swoich
obowiązków.

5. W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom
technicznym anonimizacji tych danych.
6. Regulamin monitoringu został wdrożony zarządzeniem Dyrektora, po uprzednich
konsultacjach z organami szkoły i ustaleniu środków technicznych
i organizacyjnych z organem prowadzącym placówkę oraz z uwzględnieniem
wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa.

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.09.2021 r.

……………………………………………..
Podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 1 do Regulaminu Monitoringu Wizyjnego
w XXI Liceum Ogólnokształcącym
im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.

Protokół przekazania danych z systemu monitoringu sporządzony
w dniu ……………………………….
Nr. porządkowy kopii…………………………………………..
Administrator Danych Osobowych Dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcące
im. Hugona Kołłątaja w Warszawie reprezentowany przez…………………………………
zwany dalej przekazującym dane, przekazuję:
.....................................................................................................................................................
reprezentowany przez…………………………………………………………………………………….
zwanym dalej przyjmującym dane, na podstawie pisemnego wniosku
z dnia……………………….,
dane z systemu monitoringu wizyjnego XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja.

1

Przekazujący przekazuje, a przyjmujący przyjmuje następujące dane (zapis z kamer) na nośniku
elektronicznym …………………….…….……………….
Data

2

Lokalizacja kamery

Czas nagrania

Przyjmujący dane oświadcza, że wykorzystane zostaną one wyłącznie do celów określonych
w pisemnym wniosku, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Przekazujący:

………………………………
podpis (pieczęć)

Przyjmujący:

.…………………………….
podpis (pieczęć)

Oświadczenie
Ja, ……………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)
przyjmuję do wiadomości, iż z dniem przyjęcia kopii materiału wizyjnego, wydanym na nośniku
elektrycznym………………………………………………………………………., jestem odpowiedzialny
(podać rodzaj , nr nośnika lub inne oznaczenia)
właściwe jego zabezpieczenie

………………………………………
podpis osoby pobierającej (pieczęć)

