
MONITORING NA TERENIE ZAKŁADU PRACY 

Zgodnie z art. 5 oraz art. 6 ust. 1 lit. a, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) oraz 

przepisami działu V o odpowiedzialności materialnej pracowników, działu VI o czasie pracy 

i działu X o bezpieczeństwie i higienie pracy Kodeksu pracy, oraz w interesie bezpieczeństwa 

podopiecznych stosuje się monitoring: 

  

1) wizyjny w pomieszczeniach sal zajęć w celu kontroli procedur bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w celu ochrony dzieci przed nadużyciami personelu - polegający na nagrywaniu 

procesu nauczania oraz osób biorących w nim udział; kamery video są zainstalowane 

w każdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci,  korytarzu i na zewnątrz  

obejmując swoim zasięgiem łącznie całą przestrzeń poszczególnych pomieszczeń i terenu .   

Monitoring będzie prowadzony z poszanowaniem godności i dóbr osobistych wszystkich 

osób nim objętym , zgodnie z art. 111 Kodeksu Pracy. 

1. Materiały powstałe w trakcie monitoringu będą wykorzystane jedynie w celach 

wskazanych w ust. 1. Dostęp do materiałów z monitoringu mają  wyłącznie osoby 

upoważnione do przetwarzania zawartych w nich danych. Każda z osób 

upoważnionych zachowuje w tajemnicy wiedzę wynikającą z tych materiałów. 

Administratorem danych pozyskanych z monitoringu jest MAŁGORZATA 

OSTROWSKA. 

2. Materiały z monitoringu będą przechowywane przez 14 dni, licząc od dnia ich 

wytworzenia (video), a po upływie tego okresu będą niszczone w sposób 

uniemożliwiający ich odtworzenie.   

Każdemu zainteresowanemu, a w przypadku podopiecznych – ich rodzicom lub 

opiekunom, którego dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługuje 

prawo: 

  

- dostępu do danych, 

  

- sprostowania i usunięcia danych, 

  

- ograniczenia przetwarzania, 

  

- przenoszenia danych, 

  

- wniesienia sprzeciwu.  

3. Zasady opisane powyżej  obowiązują od 25 maja 2018 r.  

4. Firma powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych – jest to podmiot zewnętrzny 
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reprezentowany przez Jacek Pankiewicz.   
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