Informujemy, iż na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi
w Międzyrzeczu prowadzony jest monitoring wizyjny.
1. Administratorem danych osobowych objętych monitoringiem jest Szkoła Podstawowa
nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Leszek Proszowski, pracownik firmy
NOWATOR s.c. z siedzibą w Gliwicach ul. Kozielska 52 tel. 32 331 488 08, 502 639
006
3. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
znajdujących się na terenie szkoły, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora, tj. art. 6 ust.1f RODO.
4. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w odniesieniu do prowadzonego
monitoringu jest konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
osób znajdujących się na terenie szkoły oraz wokół niego, jak i mienia należącego
do tejże jednostki.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim – za wyjątkiem
przypadków, gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani
do organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu
rejestracji, a po upływie tego okresu – wyłącznie gdy obowiązek taki wynikać będzie
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
8. Mają Państwo prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich
sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz
przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych – w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie
będą podlegały profilowaniu.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
W MIĘDZYRZECZU
Podstawa prawna
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 ( Dz.U.UE L 119 s.1)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm ).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2018r. poz.
1191 )

§1
Monitoring wizyjny wykorzystywany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
§2
1. Monitoringiem wizyjnym objęte są pomieszczenia:
 teren zewnętrzny wokół placówki,
 zewnętrzne boiska szkolne
 plac zabaw dla dzieci,
 wejścia do placówki,
 korytarze na parterze, piętrach I, II i III, łącznik, korytarz przy sali gimnastycznej
 klatki schodowe
2. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.
3. Rejestracji i zapisywanie obrazu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz z kamer
systemu monitoringu.
§3
Monitoring nie obejmuje:
 pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze,
 pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku pracowników,
 pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
 gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
 szatni i przebieralni,
 biur, archiwum, pomieszczeń gospodarczych,
 stołówki i zaplecza kuchennego.
§4
Osoby przebywające na terenie placówki są informowane o funkcjonowaniu systemu
monitoringu wizyjnego przez umieszczenie przy wejściu do obiektu oraz w widocznych
miejscach tabliczek informacyjnych.

