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Celem stosowania monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25

w Szczecinie jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w plaówce. Monitoring wizyjny ma na celu

zwiększenie bezpieczeństwa uczniódwychowanków, pracowników i pozostałch osób przebywających

na terenie placówki, a także znajdującego się tam mienia. Innym powodem stosowania monitoringu jest

kontrola osób wchodzących na teren placówki.

ZaĘestrowane nagrania z monitoringu mogą być często dowodem wypadku, konfliKu, cty też
naruszenia prawa (dalej: ,,zĄkie'") na terenie placówki.

Mając na względzie ochronę danych osobowych należy prTyiąĆ następujące zasady
postępowania w przypadku złożenia wniosku o udostępnienie nagrań z monitoringu:

1. O dostęp do nagrań z monitoringu mogą wnioskowaĆ:
a) uczestnicy zajścia bądź osoby ich reprezentujące (np, rodzicelopiekunowie prawni),

b) organy ścigania (np. Policja, Straż Miejska, Prokuratura) oraz inne organy publiczne.

Jeśli wnioskodawą iest ueestnik zajścia badŹ osoba ao reprezentuiaca:

2, Dyrekcja placówki samodzielnie weryfikuje nagranie z monitoringu i bez udostępniania tych nagrań
wnioskodawry samodzielnie stara się rozwiązać problem (poprzez rozmowy indywidualne z
uczestnikami zajścia).

3. W przypadku podtrzymania wniosku pzez wnioskodawcę, Dyrekcja, po ustaleniach z Zespołem

IoD (którego przedstawiciel powinien w takim przypadku obejrzeĆ przedmiotowe nagranie)
zaprasza na spotkanie wnioskodawę oraz osoby lub pzedstawicieli prawnych osob, których

wizerunki ziden§fikowano na nagraniu w celu umożliwienia wspolnego obejaenia nagrania w
placówce (bez możliwości utrwalania obrazu) - chyba że wspólne obejrzenie nagrania przeż
osoby nie związane bezpośrednio z danym zajściem mogłoby realnię narusryĆ lub
grozić naruszeniem dóbr osobisĘch osoby lub osób bezpośrednio związanych z danym
zajściem, Dodatkowo placówka minimalizuje zakes oglądanego obrazu, a tam gdzie jest to
możliwe prezentowane są jedynie wybrane "stopklatki", Warunkiem umożliwienia obejzenia
obrazu jest weryftkacja przez Dyrekcję placówki razem z Zespołem IOD, czy dany wnioskodawca
fakĘcznie ma interes w Wm, aby skorzystaĆ z takiego uprawnienia.
UdosĘpnienie nagrania popraez OBE]RZENIE nie może prowadziĆ do WYDANIA KOPil nagrania
lub umożliwienia oglądającemu UTRWALENIA NAGRANIA PODCZAS OGLĄDANIA.

Jeśli wnio§kodawą lięst organ ściąaania bądź inny organ publicznv:

4. Placówka ma obowiązek udostępnić nagranie z monitoringu do wglądu organom Ściągania lub
innym organom publicznym. UdosĘpnienie kopii nagrania na noŚniku następuje WYŁĄCżNIE NA
PISEMNY WNIOSEK organu.
W pnypadku gdy danym nagraniem zainteresują się organy ścigania należy odmówiĆ
indywidualnemu wnioskodawcy (np. rodzicowi) udoĘpnienia obrazu w postaci moźliwoŚci
obejrzenia nagrania jedynie w przypadku, 9dy w formie pisemnej (pismo lub e-mail) przy akazji
pobierania kopii nagrania, ww. organy (słuzby) zobowiążą Dyrekcję placówki do nieudostępniania
nagrań (o co Dyrekcja placówki będzie w kazdym takim przypadku pytać te placówki (służby).

Każdv przvpadek wniosku o udqstepnienie naorań z monitorinou iest indywidualnie
rozDatrvwanv.

W sprawach nieur€oulowanych powyżej decyduje Dvrektor szkołv.

Requlamin wchodzi w żvcie z dniem 23.01,2O2O r.
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