
Uchwała Nr 220/1265/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 09 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie dokonania uzgodnień dotyczących prowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół 

Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm), Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, prowadzenie 

monitoringu wizyjnego w szkole uznaje się za zasadne ze względu na bezpieczeństwo uczniów i 

pracowników oraz ochronę mienia szkoły. 

 

§ 2. 

Zastrzega się, że szkoła musi spełnić wymagania ujęte w art. 108 a ust. 7-8 Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm). 

 

§ 3. 

1. Ustala się następujące podstawowe środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony 

przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych 

osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować: 

1) dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu mogą przetwarzać i mieć do nich 

dostęp tylko osoby upoważnione przez Dyrektora Szkoły, 

2) należy zapewnić, że dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu nie zostaną 

ujawnione nieuprawnionym osobom m.in. poprzez odpowiednie ustawienie monitorów 

komputerów, na których obraz jest przetwarzany, zamykane pomieszczenia, w których te 

monitory i inne urządzenia służące do przetwarzania danych uzyskanych w wyniku 

monitoringu się znajdują,  

3) należy przeprowadzać okresowe szkolenia pracowników z zakresu zasad ochrony 

danych osobowych, w tym ochrony danych uzyskanych w wyniku prowadzenia monitoringu 

wizyjnego, 

4) monitorowane teren i obiekt muszą być odpowiednio oznaczone, a kamery muszą być 

ustawione tak, aby zbierany obraz nie obejmował terenów i obiektów, którymi szkoła nie 

zarządza,  

5) należy poinformować uczniów i pracowników szkoły o prowadzeniu monitoringu 

wizyjnego w szkole oraz wywiesić w miejscu ogólnie dostępnym stosowną informację o 



przetwarzaniu danych osobowych, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 

6) dane osobowe zebrane w wyniku monitoringu mogą być udostępniane tylko na 

podstawie przepisów prawa na pisemny uzasadniony wniosek, 

7) uwierzytelnianie użytkownika w systemie przetwarzającym obraz z monitoringu 

następuje za pomocą unikatowego loginu i hasła upoważnionej osoby, 

8) urządzenia, na których jest możliwość dostępu do systemu zbierającego obraz z 

monitoringu muszą być zabezpieczone: 

a) hasłem, 

b) programem antywirusowym; 

9) należy stosować również inne procedury ochrony danych osobowych przyjęte w szkole 

w postaci dokumentów wewnętrznych np. Polityk ochrony danych osobowych, 

10) Dyrektor szkoły musi przeprowadzić konsultacje z radą pedagogiczną, radą rodziców i 

samorządem uczniowskim. 

2. Dyrektor szkoły może podjąć również dodatkowe środki techniczne i organizacyjne poza tymi 

wymienionymi w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku dokonywania zmian dotyczących prowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole 

mogących mieć wpływ na ochronę danych osobowych należy dokonać ponownych uzgodnień 

z organem prowadzącym. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Stalowowolskiemu. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


