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Monitoring wizyjny w szkołach – nowe wytyczne RODO 

 
 Jednym ze zbiorów danych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych w szkole są 
nagrania obrazów zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu wizyjnego. 

Monitoring wizyjny stwarza ryzyko przetwarzania danych osobowych osób, które mogą znaleźć się w 
obszarze monitorowanym ( a nie są uczniami ani opiekunami uczniów czy pracownikami szkoły). 

Szkoła, która zainstalowała na swoim terenie system monitoringu wizyjnego, powinna poinformować 
osoby, które potencjalnie mogą zostać nim objęte, że monitoring jest stosowany i jaki obszar jest nim 
objęty. Podać swoją nazwę, adres, obszar oraz cel monitorowania. 

Osoby znajdujące się w obszarze monitorowanym muszą mieć świadomość, że w miejscu, w którym się 
znajdują, prowadzone są czynności monitoringu. Tablice informujące o zainstalowanym monitoringu 
powinny być widoczne, umieszczone w sposób trwały w niezbyt dużej odległości od nadzorowanych 
miejsc, zaś wymiary tablic muszą być proporcjonalne do miejsca, gdzie zostały umieszczone. 
Stosowane mogą być dodatkowo piktogramy informujące o objęciu dozorem kamer. 

 
ZAMÓW GOTOWE ROZWIĄZANIE  

zestaw 4 tablic informacyjnych oraz niezbędne procedury na stronę www wg nowych 
wytycznych RODO.  

W skład zestawu wchodzi: 

 2 szt. –  tablica pozioma 42 x 29,7 cm (tablice z 
tworzywa PCV zewnętrzne, odporne na 
warunki atmosferyczne i promienie UV) 
 

 2 szt. – tablica pozioma 29,7 x 21 cm (tablice z 
tworzywa PCV wewnętrzne – samoprzylepne) 
 

 Gotowy szablon regulaminu stosowania 
monitoringu w szkole  

Koszt zestawu 4 tablic i regulaminu wraz z transportem  

290 ZŁ BRUTTO 
Wypełnij druk zamówienia i wyślij skan pod adres mailowy  kontakt@bezpieczne-dane.eu 

czas realizacji ok. 7 dni 



 
 

                                          Zamówienie 

Zestaw 4 tablic informacyjnych oraz niezbędne procedury na stronę www wg nowych wytycznych RODO.

W skład zestawu wchodzi:
2 szt. – tablica z tworzywa PCV 42 x 29,7 cm
2 szt. – tablica z tworzywa PCV 29,7 x 21 cm 
Gotowy szablon regulaminu stosowania monitoringu w szkole

(zewnętrzna - odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV)

(wewnętrzna – samoprzylepna)

Koszt zestawu 4 tablic i regulaminu wraz z transportem 290 zł brutto

Prosimy o uzupełnienie wskazanych treści niezbędnych do stworzenia tablic:

Pełna nazwa szkoły 

Proszę wskazać miejsca/obszar szkoły objęty monitoringiem:

tel. szkoły  

e-mail szkoły: 

strona internetowa szkoły:  

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

……….........................................................................………….  

……………..............................................................………..

……………….....................………………..       

.......................................................
Pieczątka i Podpis Zamawiającego

Dane do faktury:

..........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................   

Tablice duże
2 sztuki

Tablice małe
2 sztuki

Regulamin

 
 
 
 
 

Prosimy odesłać skan druku zamówienia pod adres mailowy:   
kontakt@bezpieczne-dane.eu 


