Załącznik do
Zarządzenia Nr 3/2018
Dyrektora PM 14 w Toruniu
z dnia 24 maja 2018 r.

REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA
MONITORINGU WIZYJNEGO
na terenie Przedszkola Miejskiego nr 14
im. J. Korczaka w Toruniu

Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 14
im. J. Korczaka w Toruniu, reguły obserwacji, rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczania
i udostępniania zgromadzonych danych.
§1
CEL I PRZEZNACZENIE MONITORINGU
Celem zastosowania systemu wideo nadzoru jest podniesienie stanu bezpieczeństwa osób oraz
budynku przedszkola. Prowadzenie obserwacji ma na celu bezpieczeństwo bawiących się na placu
przedszkolnym dzieci, identyfikację osób niepowołanych wchodzących na teren przedszkola oraz
ograniczenie wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, itp..
§2
OGÓLNE POSTANOWIENIA
1. Przedszkole Miejskie nr 14 im. J. Korczaka w Toruniu reprezentowane przez dyrektora Katarzynę Struszek
w zakresie zastosowania monitoringu (wideo nadzoru) kieruje się zasadą adekwatności tj.: Administrator
Danych Osobowych może pozyskiwać jedynie te dane, co do których istnieje uzasadnienie formalnoprawne
ich pobierania oraz zasadą proporcjonalności tj.: doboru stosownej technologii monitoringu (wideo nadzoru).
2. Podczas bieżącej obsługi wideo nadzoru regularnie analizowane są następujące aspekty:
a) nadzór eksploatacyjny,
b) bezpieczeństwo fizyczne oprogramowania jak i urządzeń systemu monitorującego,
c) szkolenia personelu zajmującego się systemem monitorującym,
d) zapewnienia adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych w celu bezpiecznego
przechowywania oraz archiwizacji nagrań z monitoringu.
3. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego określa:
a) zasady stosowania systemu wideo nadzoru,
b) zakres stosowania systemu wideo nadzoru,
c) zasady rejestracji, zapisu oraz zabezpieczenia wideo nadzoru,
d) regulacje związane z udostępnieniem zapisu z monitoringu.
§3
PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dziennik Urzędowy UE L 119/1)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. z 2004 r. nr 100 , poz. 1024)
§4
ZAKRES STOSOWANIA MONITORINGU
1. System wideo nadzoru składa się z następujących elementów:
a) kamery rejestrujące zdarzenia,
b) urządzenie rejestrujące oraz zapisujące materiał wideo na urządzeniu twardo dyskowym,
c) monitor,
e) stanowisko do obserwacji.
2. Prowadzenie obserwacji odbywa się tylko w razie wyraźnej potrzeby a Operatorem stanowiska jest
wyznaczony nauczyciel.
4. Praca kamer podczas obserwacji wyznaczonego obszaru odbywa się samoczynnie całodobowo, punktowo.

6. Zakres możliwych przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu
monitorującym jednostkę:
a) imię i nazwisko,
b) nr rejestracyjny pojazdu,
c) czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,
d) sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz.
7. Rejestracji i zapisaniu materiału wideo na urządzeniu twardo dyskowym podlega tylko obraz.
8. Wideo nadzór funkcjonuje całodobowo, a zapis z monitoringu przechowywany jest na elektronicznym
nośniku przez okres 30 dni, a następnie niszczony jest automatycznie po zapełnieniu dysku. Zaznaczyć
należy, że okres ten nie powinien być dłuższy niż 60 dni, chyba, że zajdzie uzasadniona konieczność
przechowywania zapisu z monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania
przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy.
§5
MIEJSCA OBJĘTE MONITORINGIEM
Na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 14 im. J. Korczaka w Toruniu miasta znajduje się 1 obszar (rejon)
objęty monitoringiem – jest to teren przed budynkiem Przedszkola tzw. ogród przedszkolny „mały”.
§6
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Informacja o wideo nadzorze na terenie przedszkolnym zamieszczona jest na gazetce Informacyjnej dla
Rodziców, przy wejściu na teren ogrodu przedszkolnego, na drzwiach wejściowych do budynku oraz na
stronie internetowej przedszkola www.przedszkole14.com
2. Osoby przebywające na terenie objętym monitoringiem wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich
wizerunku oraz wykonywanych czynności / zachowań, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu
monitorującego.
3. Biorąc pod uwagę art. 47 Konstytucji RP, który stanowi, iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym, jednostka
stosuje wideo nadzór z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności osób przebywających na
terenie przedszkolnym..
§7
WGLĄD DO MONITORINGU
1. Osobami upoważnionymi do obserwowania obrazu są:
a) Administrator Danych Osobowych (ADO),
b) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
c) Administrator Systemów Informatycznych (ASI),
d) Funkcjonariusze Policji lub Komendy Straży Miejskiej
e) Inne uprawnione osoby.
2. Udostępnianie kopii zapisów z systemu monitoringu odbywa się na zasadach ściśle określonych w
przepisach prawa.
3. Zgrywanie kopii zapisów z systemu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania
przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy wykonywane jest przez osobę wyznaczoną
przez Dyrektora Przedszkola. Zgrywanie kopii zapisów możliwe jest tylko w pomieszczeniu, w którym
znajduje się rejestrator do której dostęp mają ADO, ABI, ASI.
§8
OKRES OBOWIĄZYWANIA
Niniejszy Regulamin wprowadza się Zarządzeniem Nr 3/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 14 im. J.
Korczaka w Toruniu z dnia 24 maja 2018 r.

