
Załącznik nr 5 

 do regulaminu monitoringu wizyjnego  

w Samorządowym Przedszkolu w Rakowiskach 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  O MONITORINGU WIZYJNYM 

 DLA RODZICÓW 

 

W związku z wejściem Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 108a 

Monitoring. Dz.U.2018.0.996,  oraz wejściem 25 maja 2018 r. 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  informuję, że Samorządowe 

Przedszkole w Rakowiskach reprezentowane przez dyrektora wprowadza monitoring wizyjny 

na terenie całego obiektu i w nim: 

I. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Danych Osobowych dziecka jest Samorządowe Przedszkole  

w Rakowiskach ul. Wspólna 74, 21-500 Biała Podlaska, reprezentowane przez 

dyrektora przedszkola. Współadministratorem jest Gmina Biała Podlaska,  

ul. Prosta 31 reprezentowana przez wójta gminy. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 

możesz się skontaktować pod adresem e- mail: lewicka_magdalena@wp.pl 

lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I. 

 

III. Cele monitoringu: 

Celem stosowania monitoringu wizyjnego w Samorządowym Przedszkolu w 

Rakowiskach jest: 

 zwiększenie bezpieczeństwa społeczności przedszkolnej oraz osób 

przebywających na terenie przedszkola, 

 ograniczenie zachowań i zdarzeń niepożądanych, destrukcyjnych, 

zagrażających zdrowiu i życiu nauczycieli, pracowników oraz osób 

przebywających na terenie przedszkola, 



 zapobieganie kradzieży i dewastacji elementów infrastruktury, w którym 

znajduje się przedszkole, parkingu, plac zabaw, 

 wyjaśnienie sytuacji konfliktowych, 

 pomoc w ustaleniu czynów nagannych, 

 zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

 

IV. Obszar 

Obszar na terenie Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach, który jest objęty 

zasięgiem kamer wewnętrznych i zewnętrznych monitoringu wizyjnego to: 

 teren wokół obiektu, w którym znajduje się przedszkole:  parking, wejście 

do przedszkola, plac zabaw, wejście do świetlicy wiejskiej, 

 obiekt w którym znajduje się przedszkole: sale przedszkolne,  korytarz, 

świetlica wiejska. 

Obszary objęte monitoringiem wizyjnym oznakowane są tabliczkami 

informacyjnymi. Na tablicach ogłoszeń umieszcza się informacje zawierające 

klauzurę informacyjną monitoringu. 

 

V. Funkcjonowanie 

 Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.  

 Rejestruje tylko wizje na nośniku fizycznym. 

 Wszystkie dane rejestrowane przez monitoring zapisywane są na rejestratorze 

danych i przechowywane przez 7 dni. Po tym terminie zapis się nadpisuje. 

 Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości 

finansowych są udoskonalane, wymienianie. 

 

VI.  Skład 

W skład monitoringu wizyjnego w Samorządowym Przedszkolu w Rakowiskach 

wchodzi: 

 13 kamer umożliwiających identyfikację osób i obejmujących swoim zakresem 

jak największy obszar o strategicznym znaczeniu ze względów bezpieczeństwa 

(obszar na zewnątrz budynku), 

 urządzenie rejestrujące obraz na nośniku fizycznym, 

 monitor umożliwiający podgląd rejestrowany przez monitoring. 



 

 

VII.  Obsługa  

 Dostęp do monitoringu oraz obrazu z monitoringu ma Administrator Danych 

Osobowych tj. Samorządowe Przedszkole w Rakowiskach i osoby 

upoważnione. Osoby upoważnione  do obserwowania obrazu określa rejestr 

ustalony przez administratora danych. 

 Centrum nadzoru nad monitoringiem znajduje się w pokoju dyrektora 

Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach. 

 Samorządowe Przedszkole w Rakowiskach może zlecić firmom zewnętrznym 

przeprowadzenie serwisu monitoringu  wizyjnego, dokonywanie napraw oraz 

rozbudowę monitoringu. 

 

VIII. Zabezpieczenie 

Zabezpieczenie danych z monitoringu polega na zgraniu zapisu na osobny nośnik 

fizyczny typu płyta CD, pendrive i umieszczenie go w specjalnie wyznaczonym do tego 

miejscu. Każdorazowo takie zabezpieczenie odbywa się wyłącznie na wniosek 

pisemny. 

 

IX.  Udostępnienie  

1. Dane z monitoringu mogą być  udostępnione tylko w formie pisemnej z przeglądu 

materiałów (protokołu ze zdarzenia) za zgoda Administratora Danych Osobowych 

tj. Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach i sporządzoną przez osoby 

upoważnione do obserwowania i odczytu obrazu dla: 

 wychowawców i nauczycieli w celu zdiagnozowania problemów 

wychowawczych oraz podjęcia właściwych działań w tym zakresie, 

 rodziców dziecka zarówno poszkodowanego jaki i sprawców czynu 

niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych 

działań interwencyjnych i wychowawczo – opiekuńczych 

 uprawnionych instytucji typu policja, sąd, prokuratura, w związku z 

przeprowadzanymi przez nich czynnościami prawnymi. 

2. Dane udostępnia się na wniosek pisemny. Wniosek o udostepnienie danych z 

monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu monitoringu wizyjnego. 



3. Osoby, które maja wgląd w obraz rejestrowany przez monitoring wizyjny, są  świadome 

odpowiedzialności za ochronę danych osobowych. 

 

X. Postanowienie końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem monitoringu wizyjnego, ostateczną 

decyzję podejmuje Administrator Danych Osobowych tj. Samorządowe Przedszkole w 

Rakowiskach. 

2. Regulamin monitoringu wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 


