UCHWAŁA Nr 6/2018/2019
Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach
z dnia 24 października 2018 r.
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt. 1 w związku z artykułem 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2017 r. Poz.59) oraz art.322 ust.1 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz.
60), Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§1
W Statucie Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach uchwalonym
w dniu 29 listopada 2017 r. przez Radę Pedagogiczną wprowadza się następujące zmiany:
1. Na stronie 1 dodaje się akty prawne:
„7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
8. 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
(RODO).”
2. W § 3 po ust.8 kolejno dodaje się ust.: 9, 10, 11, 12, 13 i 14 w brzmieniu:
„9. W celu ochrony osób i mienia szkoła dysponuje monitoringiem wizyjnym w obrębie
głównego wejścia budynku szkoły, zgodnie art. 108a ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo
Oświatowe.
10. Administratorem monitoringu jest szkoła.
11. Obszar objęty monitoringiem został oznaczony stosownymi piktogramami.
12. Nagrania monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom i osobom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy wykażą cel oraz podstawę do
uzyskania danych.
13. Czas przechowywania nagrań z monitoringu nie przekracza dziewięćdziesięciu dni.
14. Osobom znajdującym się na nagraniach przysługują prawa określone w art. 15-22
RODO, w szczególności sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 października 2018 r.

