Zarządzenie Nr 422/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4649/2018 z dnia 18 października 2018 r. w
sprawie uzgodnienia wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami
szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci monitoringu oraz uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony
przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku nagrań z monitoringu można zidentyfikować, zmienionego Zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
15 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 108a ust. 1 i 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(tj. Dz.U.2018 poz. 996) oraz uwzględniając wnioski dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz załączone do nich opinie dotyczące stosowanych środków zabezpieczających,
zarządzam, co następuje:
§1
Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4649/2018 z dnia 18 października 2018r.
w sprawie uzgodnienia wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły
lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci monitoringu oraz uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku nagrań z monitoringu można zidentyfikować, zmieniony Zarządzeniem nr 208/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2019 r., który przyjmuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom szkół i placówek oświatowych.
§3
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds.
Polityki Społecznej.
§4
W związku z zawartością załącznika zawierającą organizacyjne i techniczne środki zabezpieczające nagrania uzyskane w wyniku stosowania monitoringu, jego treść nie podlega
ujawnieniu.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 29 marca
2019 roku.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 422/2019 z dnia 29 marca 2019 zostaje wyłączony z podania do informacji publicznej przez Macieja Krzemińskiego – Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych - JB w
Płocku.
Załącznik zawiera opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających nagrania uzyskane
w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego w płockich placówkach oświatowych. Z uwagi na fakt,
że zawiera od ww. zawartość, nie podlega ujawnianiu powszechnemu dostępowi, gdyż niosłoby to za
sobą ryzyko naruszenia ochrony danych zawartych w zbiorze danych uzyskanych w wyniku
monitoringu. Wszelkie zabezpieczenia powinny zostać objęte tajemnicą. Stanowisko takie wynika z
orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym m. in. Wyroku z dnia 12 lutego 2019 r (syg, Akt II
SAB/Łd 181/18).

