
REGULAMIN MONITORINGU 

w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Europejska Szkole Przyszłości”  

oraz Przedszkolu 

położonych w Warszawie przy ulicy Białołęckiej 186D 

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt. 1 prawa oświatowego organ prowadzący 

poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego pragnie zapewnić bezpieczne  

i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki m. in. przed zagrożeniami 

zewnętrznymi. Zagrożeniami tymi mogą być np. kradzieże, niezgodna z prawem  

i powszechnie przyjętymi normami działalności prowadzone na terenie placówki czy 

też przebywanie w niej nieuprawnionych osób trzecich.  

Dyrektor Szkoły w myśl art. 7 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 

– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 6 i art. 

108a prawa oświatowego a także art. 15, art. 222 i 94 pkt. 4 Kodeksu Pracy poprzez 

zastosowanie monitoringu wizyjnego pragnie zapewnić bezpieczeństwo uczniom  

i pracownikom oraz ochronę mienia. 

Po przeprowadzeniu oceny adekwatności stosowania monitoringu wizyjnego 

przez Dyrektora Przedszkola, w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym oraz Radą 

Pedagogiczną i zasięgnięciu opinii Inspektora Ochrony danych ustalono, że 

stosowanie mniej inwazyjnych środków technicznych i organizacyjnych, 

uwzględniając rozsądne koszty wdrożenia, nie zapewni uczniom i pracownikom 

właściwego poziomu bezpieczeństwa, a placówce odpowiedniej ochrony mienia.  

Do oceny wzięto również pod uwagę doświadczenia stosowania monitoringu  

w placówce i oczekiwania rodziców, a w szczególności brak dotychczasowych 

negatywnych skutków dla ochrony danych osobowych.  

Jednocześnie zastosowano odpowiednie środki zabezpieczające 

przetwarzanie danych z monitoringu, w szczególności uniemożliwiające ich utratę lub 

bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom 

nieuprawnionym. 

Dane gromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa nauki i pracy uczniów i pracowników oraz ochronę mienia. 

Umożliwiają między innymi wykrywanie działań i zachowań niezgodnych z prawem 

i powszechnie przyjętymi normami, nieuprawnionego przebywania na terenie 

placówki osób trzecich czy też zaboru mienia. 

Dane z monitoringu wykorzystywane są wyłącznie do realizacji celów, dla 

których zostały zebrane i przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego celu 

pracowników Administratora. Okres przechowywania danych wynosi 9 dni. 

 



W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one 

stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 3 ulega przedłużeniu do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 O stosowaniu monitoringu wizyjnego i miejscach rozmieszczenia kamer  

w placówce informują stosowne znaki. 

Ograniczono utrwalanie wizerunku do miejsc, gdzie jest to rzeczywiście 

konieczne i zrezygnowano z utrwalania dźwięku. Monitoring zastosowano  

m. in. przy wejściu do budynku, w korytarzach i ciągach komunikacyjnych oraz  

w miejscach szczególnie istotnych ze względu na zapewnienie właściwej ochrony 

danych osobowych. 

Celem zapewnienia ochrony prywatności, monitoringu nie stosuje się m. in.  

w łazienkach, sanitariatach, stołówkach, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i salach 

lekcyjnych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji 

pracowników.  

W przypadku, gdyby w wyniku okresowej weryfikacji oceny skuteczności 

zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych wzrośnie zagrożenie 

bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia lub zaistnieją odpowiednie 

realne przesłanki wskazujące na wzrost takiego zagrożenia, dopuszcza się 

zastosowanie monitoringu w innych miejscach. Rozwiązanie to może zostać 

wprowadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych adekwatnych 

do tego miejsca i celu, jeśli okaże się to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa 

osób i ochrony mienia pod warunkiem, że nie naruszy to godności oraz innych dóbr 

osobistych uczniów, pracowników i innych osób. 

Administratorem danych przetwarzanych w monitoringu jest Miasto Dzieci  

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 03-287 Warszawa, ul. Głębocka 56D.  

 W sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym 

zastosowanego monitoringu wizyjnego) poprzez e-mail: odo@miastodzieci.edu.pl 
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