
Załącznik nr 2 do Procedury przetwarzania 
danych z kamer przemysłowych w Szkołach Społecznych Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” 

Informacje o stosowaniu monitoringu wizyjnego w Szkołach Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” 

 

Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”, z siedzibą przy 
ul. Inżynierskiej 2/4 w Łodzi, informują że w budynku szkól znajdującym się pod    
ww. adresem, stosują monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer przemysłowych. 
Kamery obejmują zarówno otoczenia budynku (boisko, wejście do budynku jak 
i określone miejsca wewnątrz budynku oznaczone odpowiednimi symbolami 
informującymi o monitoringu) 
Szczególny nadzór nad tym obszarem w postaci środków technicznych umożliwiających 
rejestrację obrazu (monitoring) niezbędny jest do zapewnienia: 

1. Bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkół, 
2. Ochrony mienia Szkół.  

Obraz zapisany w wyniku działania monitoringu ma na celu wyłącznie umożliwienie 
wykrywania zachowań/działań narażających bezpieczeństwo uczniów i pracowników 
Szkół oraz ochronę mienia Szkół i nie jest wykorzystywany w żadnym innym celu. Obraz 
jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku analizy incydentów naruszenia 
prawa. Do nagrań monitoringu ma dostęp wyłącznie pracownik upoważniony przez 
Administratora do przetwarzania danych osobowych.   
Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego Edukacja informują, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez monitoring 
wizyjny jest: 
a. Społeczna Szkoła Podstawowa, 
b. Społeczne Gimnazjum, 
c. Szkoła Muzyczna I Stopnia,  
d. Kurs Instrumentalny, 
e. Studium Języków Obcych. 

Każdą z ww. szkół reprezentuje Dyrektor Szkoły. Ilekroć piszemy w tej informacji 
o Administratorze danych osobowych jego obowiązkach oraz uprawnianiach należy, 
rozumie to odpowiednio każdą ze szkół wskazanych w pkt. 1/ lit a-d,  

2. Administrator Danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, który pełni swoją funkcję dla w każdej z ww. szkół i z którym mogą 
się Państwo kontaktować w sprawach związanych przetwarzaniem danych 
osobowych pod numerem telefonu: 42 636 81 53, lub drogą elektroniczną pod 
adresem email: weglowska.e@to.edu.pl oraz pisemnie w siedzibie Szkół, 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłączenie w celu: 
a. Zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkół, 
b. Ochrony mienia Szkół 
Podstawą przetwarzania danych osobowych w ww. celach jest Ustawa z dnia 
14 grudnia 2016 r., Prawo Oświatowe.  

4. Przekazują nagrania z monitoringu wyłącznie odbiorcom, którymi mogą być 
osoby lub podmioty, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań: 
np. poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu lub 
organom ścigania.  

5. Przechowuje nagrania obrazu przez okres nieprzekraczający 90 dni od dnia 
nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu 
wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa 
lub Szkoły powzięły wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, 
nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania. 
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6. Mają Państwo prawo: 
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2. do żądania usunięcia dotyczących Państwa danych, 
3. do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach,  
4. do ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych, 
5. wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania wizerunku w celu powyżej 

wskazanym z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 


