
 

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM 

Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na terenie Zespołu Szkół 

Łączności w Warszawie (Administrator) wykorzystywany jest system monitoringu wizyjnego (bez nagrywania dźwięku).  

W zasięgu kamer znajdują się następujące obszary /stan na 22 stycznia 2021 r./: 

Kamery wewnętrzne: 

● widok na drzwi wejściowe i schody do szatni  

● widok na wejście do pom. z szafkami  

● widok na szafki uczniowskie  

● widok na hol I p. w bloku A oraz na korytarz łączący bloki A i B  

● widok na hol II p. w bloku A oraz na korytarz łączący bloki A i B 

● widok na korytarz skrzydło B 

● widok na korytarz skrzydło D - wyjście ZNP 

● widok na wejście ZNP oraz na schody do bloku C 

 

Kamery zewnętrzne 

● widok na okna szkoły wzdłuż ul. Afrykańskiej oraz częściowo chodnik 

● widok na schody wejściowe do szkoły 

● widok na parking wewnętrzny 

● widok na wyjście ewakuacyjne z łącznika przy sali gimnastycznej 

●  widok na część boiska od strony ul. Urugwajskiej 

● widok na daszek nad wejściem ZNP (od strony al. St. Zjednoczonych) oraz plac prze wejściem 

● widok na patio obok biblioteki oraz stojak na rowery 

● widok na boisko do koszykówki oraz wejście do sali gimnastycznej 

 

 

Dane osobowe dzieci/uczniów, pracowników i pozostałych osób są przetwarzane w systemie monitoringu w celu: 

wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym –zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia  m.in. w 

zakresie gromadzenia informacji o  wizerunku osób przebywających na terenie placówki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w 

związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym”,  

Podanie danych osobowych niezbędne do realizacji przez Administratora celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą 

podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.  

 

Monitoring nie obejmuje: 

● pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 

● pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

● pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, 

● pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni. 

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane: 

● przez okres 3 tygodni 
 

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmie obsługującej 

system monitorowania).  

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu, 

ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, 

przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.  

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: zsl_iod@dbfopld.waw.pl 


