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Monitoring wizyjny 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z 27.04.2016 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 z 2016 r. 

119, s. 1) – dalej RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem m.in., gdy 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Zgodnie z 

art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela i art. 108a ustawy z 14.12.2016 

r. – Prawo oświatowe – dalej p.o. instalacja monitoringu, którego użytkowanie polega m.in. 

na przetwarzaniu danych osobowych, może być uzasadniana koniecznością zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki i pracy lub potrzeby ochrony mienia. Jednocześnie szkoła jako 

administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu 

ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, 

aby dane te były adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane – art. 5 ust. 1 lit. 

c RODO. W związku z tym uzasadnione jest zainstalowanie monitoringu w miejscach, gdzie 

istnieje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa – np. przy wejściu, na korytarzach. 

 

Art. 114. Ustawy o ochronie danych osobowych  

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 

oraz z 2018 r. poz. 130) wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:  

"Art. 9a.  

1. Gmina w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne 

umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za 

zgodą zarządzającego tym obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego 

obszaru lub na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie 

gminy lub jednostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół takich 

nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej.  

2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz 

obiektów socjalnych.  

3. 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.  

4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania 

obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których 

nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób 

widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą 

odpowiednich znaków.  

6. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, wymaga 

stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności 

uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także 

uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.";  
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2) w art. 50 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:  

"2. Ochrona mienia obejmuje w szczególności monitoring na terenie nieruchomości i w 

obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy i na terenie wokół takich 

nieruchomości i obiektów budowlanych. Przepisy art. 9a ust. 2-6 stosuje się 

odpowiednio." 
 


