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Załącznik do zarządzenia Nr 22/2021  

Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych  
im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie 

 
REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO  

W ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO-USŁUGOWYCH  
IM. STANISŁAWA MKOŁAJCZYKA W GNIEŹNIE 

 
§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku  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) 

2.  Art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  
3. Art. 108a Prawo oświatowe Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
 

§ 2 

ZAPISY OGÓLNE 

1.  Niniejszy Regulamin określa: 

• cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół 
Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, 

• lokalizację/usytuowanie kamer, 
• zasady zapisu obrazu, 
• zasady udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego. 

2. Administratorem danych osób objętych monitoringiem wizyjnym jest Zespół Szkół 
Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka przy ul. Jana III Sobieskiego 20  
w Gnieźnie. 

3. Środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 
osobowych ustalane są w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka. 

§ 3 

CEL STOSOWANIA MONITORINGU 

1. Celem stosowania monitoringu jest:  
• konieczność zapewnienia bezpieczeństwa  pracowników i uczniów oraz osób trzecich  
• ochrona mienia na terenie szkoły 

2. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez 
pracowników.  
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§ 4 

OBSZAR OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM 

1. Obraz jest rejestrowany za pomocą 26  kamer. 
2.  Monitoring wizyjny obejmuje następujące obszary: 

a. bramę wjazdową i wejście główne oraz plac manewrowy i bramę warsztatów szkolnych przy 
ulicy Kostrzyńskiej 46 

b. wejścia do Sali przy ulicy Jana III Sobieskiego 20; 
c. korytarze na wszystkich kondygnacjach budynku przy ulicy Jana III Sobieskiego 20 oraz przy ulicy 

Kostrzyńskiej 46; 
d. szatnię na odzież wierzchnią przy ulicy Jana III Sobieskiego 20. 

3. Rejestr lokalizacji kamer stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zmiana 
załącznika lokalizacji nie wymaga zmiany Regulaminu, a jedynie poinformowania 
Pracowników i Uczniów.  

§ 5 

REJESTRACJA ZAPISÓW  MONITORINGU 

1. System monitoringu wizyjnego składa się z: 
26 kamer rejestrujących, które umieszczone są wewnątrz budynków: przy ulicy Jana III 
Sobieskiego 20 i Kostrzyńskiej 46  oraz na zewnątrz budynku przy ulicy Kostrzyńskiej 46;  
jednego urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym w każdym  
z budynków; jednego monitora pozwalającego na bezpośredni podgląd zdarzeń  
(ul. Kostrzyńska 46). 

2. Szczegółowa dokumentacja monitoringu znajduje w gabinecie Dyrektora Szkoły. 
3. Monitoring wizyjny rejestruje obraz w systemie ciągłym 24 godziny na dobę, 7 dni  

w tygodniu. 
4. Rejestracji i zapisowi na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (bez dźwięku). 
5. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji 

spełniającego wymogi określone odpowiednimi normami. 
6. Dostęp do danych rejestratora zabezpieczony jest hasłem znanym tylko osobom 

upoważnionym. 
7. Dostęp do nagrań z monitoringu posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez 

Administratora danych, które zostały zobowiązane do zachowania danych  
w poufności.  

8. Zapisy z monitoringu przechowane będą aż do czasu nadpisania przez okres 30 dni,  
maksymalnie do 3 miesięcy od momentu zarejestrowania. Dłuższy okres przechowywania 
nagrań dotyczy wyłącznie nagrań zabezpieczonych na podstawie odrębnych przepisów na 
pisemny wniosek podmiotów uprawnionych, w szczególności: policji, sądu, prokuratury.  

9. Rejestrator monitoringu znajduje się w zamykanej szafie, w odrębnym zamkniętym  
pomieszczeniu z czujką pożarową i antywłamaniową.  

10. Dostęp do danych zgromadzonych na rejestratorze możliwy jest poprzez 
oprogramowanie zainstalowane na rejestratorze.  

11. Dostęp do danych wymaga uwierzytelnienia – unikalny login i hasło jest w posiadaniu 
Dyrektora Szkoły 
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12. Dostęp do ustawień administracyjnych rejestratora posiada tylko Dyrektor Szkoły.  
 

§ 6 
 

ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO 
 

1.  Nagrania mogą być wykorzystane do analizy rejestrowanych zdarzeń. 
2.  Zapisy monitoringu są kontrolowane doraźnie oraz w sytuacjach związanych  

z pojawiającymi się zagrożeniami w rejonach zainstalowanych kamer lub łamaniem 
przepisów prawa. 

3.  Pracownik, który powziął informacje o zdarzeniu lub sytuacji wynikającej z celu 
funkcjonowania monitoringu wizyjnego, mogącego mieć miejsce w obszarze objętym 
kontrolą kamer ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt w pierwszej kolejności 
przełożonemu lub Administratorowi danych. 

4.  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym 
na podstawie przepisów prawa lub pracodawca powziął wiadomość,  
że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, Administrator danych zabezpiecza nagranie 
i przekazuje jego kopię uprawnionym organom. W takich przypadkach termin 
przechowywania nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania. 

§ 7 

REALIZACJA PRAW OSÓB OBSERWOWANYCH 

1. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec podmiotów danych, 
których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego. 

2. Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli 
informacyjnej w następujących miejscach: wejście do siedziby szkoły , tablica ogłoszeń, 
sekretariat. Dodatkowo klauzula informacyjna została zamieszczona  
na stronie internetowej: www.zsp1-gniezno.pl 

3. Klauzula informacyjna, stanowi załącznik nr 2  do niniejszego Regulaminu. 
4. Osoba objęta systemem monitoringu wizyjnego posiada: 

• prawo dostępu do informacji o zasadach przetwarzania jej wizerunku,  
• prawo dostępu do nagrań - w uzasadnionych przypadkach, 
• prawo żądania usunięcia danych osobowych, 
• prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Administrator danych informuje o zmianach (instalacji nowych kamer, objęciu 
nagrywaniem nowych obszarów, udostępnianiu nagrań innym podmiotom, zmianie celów 
przetwarzania)  w monitoringu nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian w tym 
zakresie. 

6. Administrator danych spełnia obowiązek informacyjny wobec osób obserwowanych 
poprzez:  
• wywieszenie klauzuli informacyjnej przy wejściu w obszar monitorowany 
• publikację na str. www... 

7. Administrator danych przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków 
służbowych informuje o stosowaniu monitoringu.  
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§ 8 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO 
 

1. Dane zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji 
publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o ustawę o dostępie do informacji 
publicznej.  

2. Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione innym podmiotom  
w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych ( w szczególności: Policji, sądom, 
Prokuraturze)  na pisemny wniosek. 

3. Osoba fizyczna będąca obiektem zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring wizyjny 
ma prawo w uzasadnionym przypadku dostępu treści swojego nagrania wyłącznie  
na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.  

4. Prawo do uzyskania kopii, nagrań nie może niekorzystnie wpływać na prawa  
i wolności innych. Biorąc pod uwagę, że Szkoła nie posiada technicznych możliwości 
zanonimizowania wizerunku osób nagranych w systemie, nie udostępnia się nagrań oraz 
nie umożliwia się wglądu do nagrań osobom fizycznym, ponieważ takie działania mogłyby 
naruszyć prawa lub wolność osób trzecich. Udostępnienie nagrań  możliwe jest jedynie w 
sytuacji gdy osoba fizyczna, która zwraca się z wnioskiem o wgląd do nagrania, została 
zarejestrowana bez obecności innych osób. 

5. Jeżeli żądania osoby fizycznej, o której mowa są ewidentne nieuzasadnione  
lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter Administrator 
danych może: 
• pobrać opłatę, która uwzględnia administracyjne koszty udzielania informacji, 

prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań 
• odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. 

6.    Pamięć przenośna, na którą skopiowano pliki z monitoringu wizyjnego powinna zostać 
zapakowana do koperty, opisana (krótki opis zdarzenia, jego data) oraz opieczętowana  
i przechowywana w szafie zamykanej na klucz. 

7.    Za techniczną realizację kopii nagrania odpowiada Zastępca Dyrektora Szkoły.  
8.  Wszystkie wnioski oraz przekazanie kopii nagrania z systemu monitoringu podlegają 

zarejestrowaniu w rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego, 
prowadzonego przez Sekretarza Szkoły wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3  
do niniejszego Regulaminu.  

 
§ 9 

ZAPISY KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
prawa. 

2. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego wchodzi w życie z dniem 
zatwierdzenia przez Dyrektora.  
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu monitoringu wizyjnego  

w ZSPU  im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie 
 
 

WYKAZ LOKALIZACJI KAMER 
W ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO – USŁUGOWYCH IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA  W GNIEŹNIE 

w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 20 
 

Nr kamery  Lokalizacja   Zasięg 
monitorowania (co 

obejmuje) 

Model kamery 
oraz typ kamery 
(dźwięk, obraz, 

stacjonarna, 
ruchoma) 

UWAGI 

1. II piętro, nad 
wejściem do pokoju 

nauczycielskiego 

Wejście na piętro 
od strony szczytu 
budynku, korytarz 

części 
administracyjnej  

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

2. II piętro, nad 
wejściem na 

korytarz w sekcji A 
od strony pokoju 
nauczycielskiego. 

Korytarz w sekcji A 
od strony pokoju 
nauczycielskiego. 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

3. II piętro, nad 
wejściem na 

korytarz w sekcji A 
od strony klatki 

schodowej 

Korytarz w sekcji A 
od strony klatki 

schodowej 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

4 II piętro, nad 
wejściem na 

korytarz w sekcji B 
od strony klatki 

schodowej 

Korytarz w sekcji B 
od strony klatki 

schodowej 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

5. II piętro, nad 
wejściem na 

korytarz w sekcji C 
od strony klatki 

schodowej 

Korytarz w sekcji C 
od strony klatki 

schodowej 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

6. II piętro, nad 
wejściem na 

korytarz w sekcji C 
od strony 

Korytarz w sekcji C 
od strony 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
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Powiatowego 
Urzędu Pracy 

Powiatowego 
Urzędu Pracy 

DS-2CE56D8T-
VPITF 

7. II piętro, nad 
wejściem do toalet 

damskich 

Wejście do toalet 
damskich 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

8. II piętro, nad 
wejściem do toalet 

męskich 

Wejście do toalet 
męskich 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

9. II piętro, nad 
wejściem do szatni 

Szatnia na II piętrze Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

10. III piętro, narożnik 
w krótkim korytarzu 

od strony 
szczytowej klatki 

schodowej 

Krótki korytarz od 
strony szczytowej 
klatki schodowej 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

11. III piętro, nad 
wejściem na 

korytarz w sekcji A 
od strony 

szczytowej klatki 
schodowej 

Korytarz w sekcji A 
od strony 

szczytowej klatki 
schodowej 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

12. III piętro, nad 
wejściem na 

korytarz w sekcji A 
od strony klatki 

schodowej 

Korytarz w sekcji A 
od strony klatki 

schodowej 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

13. III piętro, nad 
wejściem na 

korytarz w sekcji B 
od strony windy 

Korytarz w sekcji B 
od strony windy 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

14. III piętro, nad 
wejściem na 

korytarz w sekcji C 
od strony klatki 

schodowej 

korytarz w sekcji C 
od strony klatki 

schodowej 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

15. III piętro, nad 
wejściem na 

korytarz w sekcji C 

Korytarz w sekcji C 
od strony 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
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od strony 
Powiatowego 
Urzędu Pracy 

Powiatowego 
Urzędu Pracy 

DS-2CE56D8T-
VPITF 

16. III piętro, nad 
wejściem do toalet 

damskich 

Wejście do toalet 
damskich 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

17. III piętro, nad 
wejściem do toalet 

męskich 

Wejście do toalet 
męskich 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

18. I piętro, narożnik w 
krótkim korytarzu 

od strony 
szczytowej klatki 

schodowej 

Krótki korytarz od 
strony szczytowej 
klatki schodowej 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

19. Piwnica nad 
wejściem na 

korytarz od strony 
klatki schodowej 

Korytarz od strony 
klatki schodowej 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

20. Piwnica nad 
wejściem na 

korytarz od strony 
Stowarzyszenia 

„Promyk” 

Korytarz od strony 
Stowarzyszenia 

„Promyk” 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 
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WYKAZ LOKALIZACJI KAMER 
W ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO – USŁUGOWYCH IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA  W GNIEŹNIE 

w budynku przy ul. Kostrzyńskiej 46 
 
 

Nr kamery  Lokalizacja   Zasięg 
monitorowania (co 

obejmuje) 

Model kamery 
oraz typ kamery 
(dźwięk, obraz, 

stacjonarna, 
ruchoma) 

UWAGI 

1. Ściana na zewnątrz 
budynku od strony 
bramy wjazdowej 

Wjazd na teren 
szkoły i wejście do 

budynku. 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 

DS-2CE16D8T-IT3F 

 

2. Ściana garaży 
naprzeciw budynku 

szkolnego 

Plac manewrowy i 
bramy warsztatów 

szkolnych 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 

DS-2CE16D8T-IT3F 

 

3. Korytarz na 
parterze budynku 

szkolnego 

Wejście do 
budynku szkolnego 

i korytarz na 
parterze 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

4 Korytarz na 
parterze budynku 

szkolnego przy 
pomieszczeniu 

administracyjnym. 

2-ga część 
korytarza na 

parterze, wejście 
do toalety i 

pomieszczenia 
administracyjnego 

oraz na klatkę 
schodową 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

5. Korytarz na I piętrze 
od strony klatki 

schodowej 

Korytarz na I 
piętrze od strony 
klatki schodowej, 
wejście do toalet i 

sal lekcyjnych 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 

 

6. Korytarz na I piętrze Korytarz na I 
piętrze, wejście do 

sal lekcyjnych 

Stacjonarna, TVI 
2MP HIKVISION 
DS-2CE56D8T-

VPITF 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu monitoringu wizyjnego  

w ZSPU  im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie 
 

Klauzula dot. monitoringu wizyjnego w ZSPU w Gnieźnie 
 

Administrator 
danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Przyrodniczo-
Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, ul. Jana  
III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno, e-mail: sekretariat@zsp1-gniezno.pl 

Inspektor ochrony 
danych  

W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych 
można  się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@zsp1-
gniezno.pl 

Cel i podstawa 
prawna 

przetwarzania 

Dane osobowe w postaci zarejestrowanego wizerunku przetwarzane 
będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 22² § 1 Kodeksu pracy  
i art. 108a Prawa oświatowego. 

Okres 
przechowywania 

danych 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały 
zebrane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania,  
a następnie automatycznie kasowane, chyba że dalsze ich przetwarzanie 
będzie uzasadnione na podstawie odrębnych przepisów.  

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom;   
w szczególności podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa (np. policji, sądom, prokuraturze).  

Prawa osób, których 
dane są 

przetwarzane 

Osoba zarejestrowana ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

Osoba zarejestrowana prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Zautomatyzowane 
decyzje i 

profilowanie 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

Wymóg podania 
danych  

Wejście w obszar monitorowany skutkuje przetwarzaniem wizerunku.  

Obszary objęte 
monitoringiem  

Teren wokół szkoły, wejście główne, korytarze, korytarz główny szatni, 
korytarz w bloku sportowym 
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu monitoringu wizyjnego  

w ZSPU  im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie 
 
 

Wzór rejestru udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego 

 

LP NUMER 
SPRAWY  

DANE 
WNIOSKODAWCY 

DATA 
WNIOSKU   

DATA 
WYDANIA 
NAGRAŃ 

OPIS 
NAGRANIA 
(okres  
kamera, 
nośnik)  

OSOBA 
REALIZUJĄCA 
WNIOSEK  

PRZYCZYNA 
ODMOWY 
UDOSTĘPNIENIA 
NAGRAŃ 

UWAGI  

         

         

 

 


