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 dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Warszawie z dnia 16 lutego 2021 r. 

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO  
W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W WARSZAWIE 

1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Nr 2 w Warszawie, reprezentowane przez dyrektora Dariusza Tomczaka. 

2. System monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ochronę osób  
i mienia na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2.  

3. Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest m.in.: 
a) art. 108a Ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 

2248); 
b) art. 222 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz.U z 2019 r. poz.1495).. 

4. Obszar Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje 
cały budynek, główne wejście do szkoły oraz fragment parkingu i dziedzińca szkolnego. 

5. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za 
pomocą kamer. Nagrania przechowywane są do 3 miesięcy. 

6. Monitoring wizyjny prowadzony jest całodobowo. 
7. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w zabezpieczonym pomieszczeniu. 
8. System monitoringu wizyjnego obejmuje 12 kamer, 7 wewnątrz i 5 na zewnątrz budynku, 

rejestratory zapisujące obraz na dysku, monitory pozwalające na podgląd nagrań. 
9. Odpowiedzialnym za system monitoringu wizyjnego tj. serwis i konserwację jest podmiot 

wewnętrzny – p.Maciej Durkiewicz. 
10. Zgodnie z art. 13 RODO, Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec podmiotów, 

których wizerunek został utrwalony za pomocą monitoringu wizyjnego. 
11. Administrator spełnia obowiązek informacyjny poprzez zamieszczenie klauzuli 

informacyjnej przy wejściu do obszaru objętego monitoringiem wizyjnym, tj. przy głównym 
wejściu do budynku szkoły, w gablocie informacyjnej na pierwszym piętrze oraz na stronie 
internetowej szkoły. 

12. Każdy z podmiotów objętych monitoringiem wizyjnym posiada: 
a) prawo dostępu do informacji o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego; 
b) informacje o zakresie i celu stosowania monitoringu wizyjnego; 
c) informacje o nazwie Administratora i jego danych kontaktowych; 
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych; 
e) prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych; 
f) w uzasadnionych przypadkach – prawo dostępu do nagrań. Wniosek osoby fizycznej  

o udostępnienie nagrania z systemu monitoringu wizyjnego powinien mieć formę 
pisemną. Administrator zastrzega, że wnioski o udostępnienie nagrań z systemu 
monitoringu wizyjnego podlegają rozpoznaniu przez Administratora. 

13. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego nie są udostępniane osobom fizycznym,  
w sytuacji gdy mogłoby to prowadzić do naruszenia praw i wolności osób trzecich. 

14. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się na pisemny wniosek organów 
do tego uprawnionych w zakresie prowadzonych przez te organy postępowań np. Policji, 
Prokuratury, Sądu. 

15. Obraz zarejestrowany przez system monitoringu wizyjnego nie stanowi informacji 
publicznej i nie podlega udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji 
publicznej. 

16. W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub organów publicznych 
wskazanych w pkt. 14, jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym 
lub administracyjnym, przedłuża się termin przechowywania nagrań, do czasu zakończenia 
postępowania. 


