
 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego 
w Zespole Szkół Morskich w Darłowie 

  

§ 1 
Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu 
wizyjnego zwanego dalej „monitoringiem” w Zespole Szkół Morskich w 
Darłowie, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczenia, 
możliwość udostępnienia danych. 
 

§ 2 
Monitoring wizyjny wprowadza się na podstawie: 

• Art. 108a ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.). 

• 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r,  z późn. zm). 

 
§ 3 

Cele zastosowania monitoringu: 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie 

monitorowanym; 
2. Ochrona mienia jednostki, zapobieganie aktom agresji, niszczenia mienia i 

kradzieży,  
3. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa; 
4. Rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży 

i odzyskaniu utraconego mienia. 
 

§ 4 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
"Monitoring" lub "system monitoringu" - system monitoringu wizyjnego w 
obiektach Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz zasobach Zespołu Szkół 
Morskich tj. 

• Budynki Zespołu Szkół Morskich w Darłowie – ul. Szpitalna 1, 

• Budynki Zespołu Szkół Morskich w Darłowie – ul. Chopina 4 

• Budynki Internatu Zespołu Szkół Morskich  – ul. Żeromskiego 25 

• Budynki Warsztatów Zespołu Szkół Morskich – ul. Wyspiańskiego 15 



• Statek szkolny M/T FRANEK – miejsce postoju: Darłowo Nabrzeże 
Parkowe 

 
"Administrator" – Zespół Szkół Morskich w Darłowie, reprezentowany przez 
Dyrektora szkoły. 
 

§ 5 
1. System monitoringu nie może naruszać zasad godności osobistej oraz prawa 

do prywatności. 
2. Nagrania systemu monitoringu nie rozpowszechnia się publicznie. 
3. System monitoringu dotyczy miejsc będących w zasobach Administratora. 
4. Dostęp do systemu monitoringu nie jest dostępem publicznym, nagrań z 

tego systemu nie udostępnia się osobom i podmiotom trzecim za wyjątkiem 
przypadków określonych w § 8.  

5. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, sal w których odbywają 
się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, szatni, oraz obiektów 
socjalnych. 

 
§ 6 

1. Systemem monitoringu objęte są następujące obszary: 

• elewacje, 

• ciągi piesze, 

• tereny przed obiektami, 

• bramy, 

• drzwi wejściowe, 

• boiska i place szkolne. 
2. System monitoringu skład się z: 

• Budynek szkoły Zespołu Szkół Morskich w Darłowie – ul. Szpitalna 1 
8 kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynku 
8 kamer rejestrujących wewnątrz budynku. 

• Budynek szkoły Zespołu Szkół Morskich w Darłowie – ul. Fryderyka 
Chopina 4 

8 kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynku 
9 kamer rejestrujących wewnątrz budynku. 

• Budynek Internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie – ul. Stefana 
Żeromskiego 25 

6 kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynku 
15 kamer rejestrujących wewnątrz budynku. 

• Budynek Warsztatów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie – ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 15 



4 kamer rejestrujących zdarzenia na zewnątrz budynku 
2 kamer rejestrujących wewnątrz budynku. 

• Statek szkolny M/T FRANEK – Nabrzeże Parkowe 
                                    2 kamer rejestrujących zdarzenia na statku. 
                                    2 kamer rejestrujących wewnątrz pomieszczeń statku. 
 
Obszary monitorowane przez kamery: 
 
Budynek szkoły Zespołu Szkół Morskich w Darłowie – ul. Szpitalna 1 
      Kamery zewnętrzne rejestrują: 

• plac, teren zielony za szkołą, 

• bramę wjazdową do szkoły, wejście boczne, 

• plac przed szkołą, wejście główne, 

• wejście na salę gimnastyczną, plac przed salą, 

• teren przed szkołą, urządzenia siłowni zewnętrznej, 

• boisko szkolne.  
Kamery wewnętrzne rejestrują: 

• korytarz dolny od strony szatni na parterze, 

• korytarz dolny od strony księgowości na parterze, 

• hol przy gabinecie dydaktycznym nr 15, 

• hol przy sali gimnastycznej,  

• korytarz przy Sali gimnastycznej, szatniach uczniowskich, 

• korytarz z klatką schodową na I piętrze, 

• korytarz z klatką schodową na II piętrze, 

• korytarz z klatką schodową na III piętrze. 
 

Budynek szkoły Zespołu Szkół Morskich w Darłowie – ul. Fryderyka Chopina 4 
      Kamery zewnętrzne rejestrują: 

• plac przed szkołą, wejście główne, 

• plac za szkołą, wejście boczne, 

• plac przed halą sportową, wejście główne, 

• boisko szkolne. 
Kamery wewnętrzne rejestrują: 

• wejście główne do szkoły z klatką schodową na parterze, 

• korytarz na parterze, 

• świetlicę szkolną, 

• korytarz między szkołą a halą sportową, 

• wejście główne na halę sportową, 

• klatkę schodową między parterem a I piętrem, 



• korytarz na I piętrze. 
       
Budynek Internatu Zespołu Szkół Morskich w  Darłowie – ul. Stefana 
Żeromskiego 25 
      Kamery zewnętrzne rejestrują: 

• wejście główne do budynku internatu, 

• plac przed budynkiem C, bramę wjazdową, 

• plac wewnętrzny internatu, 

• plac przed budynkiem A, wejście do budynku A, 

• elewację budynku C od ul. Bogusława X. 
Kamery wewnętrzne rejestrują: 

• klatkę schodową, hol na I piętrze budynku C, 

• korytarz, łącznik na I piętrze budynku C, 

• korytarz na I piętrze budynku B, 

• klatkę schodową, hol na I piętrze budynku B, 

• wejście główne budynku A, 

• korytarz na II piętrze budynku C, 

• hol oraz korytarz na II piętrze budynku C, 

• korytarz, łącznik na II piętrze budynku C, 

• korytarz na II piętrze budynku B, 

• klatkę schodową, hol na II piętrze budynku B, 

• korytarz na II piętrze budynku A, 

• korytarz na III piętrze budynku C, 

• hol oraz korytarz na III piętrze budynku C, 

• hol oraz korytarz na III piętrze budynku B. 
 

Budynek Warsztatów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie – ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 15 
      Kamery zewnętrzne rejestrują: 

• plac przed warsztatami oraz wejście do pomieszczeń spawalni, 

• plac przed warsztatami oraz wejście do pomieszczeń hali silników, 

• plac przed warsztatami oraz wejście do pomieszczeń kierownika 
warsztatów, 

• drogę dojazdową oraz wejście do pomieszczeń obróbki ręcznej, 
Kamery wewnętrzne rejestrują: 

• korytarz pomiędzy halą silników i halą obróbki mechanicznej, 

• korytarz oraz wejście do biura kierownika. 
 

Statek szkolny M/T FRANEK – Nabrzeże Parkowe 



      Kamery zewnętrzne rejestrują: 

• wejście na statek i pokład główny, 

• lewą burtę pokładu rufowego. 
Kamery wewnętrzne rejestrują: 

• pomieszczenie uczniowskie z wyłączeniem łazienek, WC i miejsc do 
spania, 

• pomieszczenie maszynowni.  
 

 
2 Infrastruktura monitorowana oznaczona jest odpowiednimi tablicami 

informacyjnymi dotyczącymi systemu monitoringu.  
 

§ 7 
1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.  
2. Rejestracji i zapisowi systemu monitoringu podlega tylko obraz (bez 

dźwięku) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku.  
3. Rejestracja obrazów dokonywana jest "w pętli" – nie dłużej niż 30 dni po tym 

okresie są one automatycznie i bezpowrotnie kasowane; w ich miejsce 
nagrywane są kolejne bieżące obrazy. 

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do 
celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie 
stanowią inaczej. 

5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż 
mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega 
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

6. Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu 
nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z 
wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 

7. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mogą posiadać wyłącznie 
osoby upoważnione przez Administratora. Wzór upoważnienia stanowi 
Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. Wykaz osób upoważnionych do 
dostępu do rejestratora systemu monitoringu stanowi Załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu. 

8. Dla zapisów i danych przetwarzanych w systemie monitoringu stosuje się 
odpowiednie środki zabezpieczające przetwarzanie tych danych, w 
szczególności uniemożliwiające ich utratę lub bezprawne 



rozpowszechnienie, a także uniemożliwiające dostępu do danych osobom 
nieuprawnionym. 
 

§ 8 
1. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub 

mienia, dane systemu monitoringu mogą zostać zabezpieczone, pod 
warunkiem złożenia pisemnego wniosku, którego stanowi Załącznik nr 4 do 
niniejszego Regulaminu.  

2. Dane z systemu monitoringu zabezpiecza się dla celów dowodowych 
uprawnionym organom lub instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie 
czynności prawnych. 

3. Zabezpieczenie obrazów systemu monitoringu osobie zainteresowanej w 
związku ze zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, 
dewastacji i kradzieży mienia odbywa się na pisemny wniosek złożony wraz z 
oświadczeniem o zakazie rozpowszechniania zabezpieczonych obrazów i 
użycia ich wyłącznie do celów związanych z ochroną swoich praw zgodnie z 
zasadami RODO. Protokół przekazania danych z systemu monitoringu 
stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. Zabezpieczony materiał 
jest przekazywany osobom upoważnionym z wykorzystaniem protokołu 
przekazania danych z systemu monitoringu i jego wzór stanowi Załącznik nr 
5. Fakt wykonania kopii nagrania ewidencjonuje się w rejestrze kopii nagrań 
z monitoringu wizyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6. 

 
4. Każdorazowe zabezpieczenie danych z monitoringu wymaga zgody 

Administratora. 
5. Zabezpieczone dane Administrator może przekazać jedynie stosownym 

organom w wyniku prowadzonego przez nie postępowania.  
6. Osoba zainteresowana ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym 

materiałem wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela 
Administratora i w zakresie złożonego wniosku, z poszanowaniem praw i 
wolności innych osób. 

7. Zapoznanie się z zabezpieczonym materiałem nie może naruszać dóbr 
osobistych osób trzecich oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
innych ustaw m.in. RODO. 

 
§ 9 

Obsługa systemu monitoringu wizyjnego dokonywana jest przez Administratora, 
a nagrania obrazu rejestrowane są w przeznaczonym do tego pomieszczeniach:  



• Rejestrator wraz z monitorem umożliwiającym podgląd budynku 
szkolnego i terenu wokół szkoły przy ulicy Szpitalnej 1 znajduje się  w 
pomieszczeniu kierownika gospodarczego szkoły. 

• Rejestrator wraz z monitorem umożliwiającym podgląd budynku 
szkolnego i terenu wokół szkoły przy ulicy Chopina 4 znajduje się  w 
pomieszczeniu księgowości. 

• Rejestrator wraz z monitorem umożliwiającym podgląd budynku internatu 
i terenu wokół internatu przy ulicy ul. Żeromskiego 25 znajduje się  w 
pomieszczeniu dyżurki wychowawców. 

• Rejestrator wraz z monitorem umożliwiającym podgląd budynku 
warsztatów szkolnych i terenu wokół warsztatów przy ulicy ul. 
Wyspiańskiego 15 znajduje się  w pomieszczeniu nauczycielskim. 

• Rejestrator wraz z monitorami umożliwiającymi podgląd pomieszczeń na 
statku  i terenu wokół jednostki znajduje się na mostku statku szkolnego. 

 
§ 10 

Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych 
są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.  

Uczniowie po przez dziennik elektroniczny  oraz pracownicy szkoły są 
poinformowani o funkcjonowaniu w szkole systemu monitoringu wizyjnego.  

Niniejszy regulamin został uzgodniony i stanowi integralną część Statutu Szkoły 
Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. 
 

§ 11 
Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami obowiązuje w Zespole Szkół Morskich w 

Darłowie z dniem 15.09.2020 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


