
Załącznik
do ZARZĄDZENIE NR 30.D.2016
z dnia 30 listopada 2016r.

Regulaminu korzystania z systemu kontroli dostępu, 
wydawania oraz użytkowania kart dostępu 

do budynku Szkoły Podstawowej nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu

§1.Postanowienia ogólne

1. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  placówce,  usprawnienia   kontroli  i  dostępu  do
budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  28  zwanej  dalej  "Szkołą"  wprowadza  się  możliwość
korzystania z indywidulanych zbliżeniowych kart dostępu do budynku Szkoły, zwanych dalej
"Kartą" . 

2. Do korzystania z kart dostępu uprawnieni są : 
 pracownicy pedagogiczni, 
 pracownicy administracji i obsługi,
 rodzice/opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej nr 28,
 osoby wynajmujące salę gimnastyczną (poza zajęciami z dziećmi i młodzieżą).

3. Karty rodziców/opiekunów ucznia są aktywne i działają od poniedziałku do piątku godzinach
od  7.00  do  17.00.  W  przypadku  konieczności  wydłużenia  czasu  aktywności  karty,  osoba
uprawniona indywidualnie wnioskuje do Dyrektora szkoły o zmianę godzin.

4. Karty dla osób wynajmujących salę gimnastyczną są aktywne od poniedziałku do piątku 0,5
godz. przed i 0,5 godz. po zakończeniu planowanych zajęć (nie później niż do 21.45).

5. Karta dostępu upoważnia:

 pracownika szkoły - do wejścia na teren placówki w celu wykonywania powierzonych
mu obowiązków. Szczegółowe upoważnienia reguluje odrębny dokument;

 rodzica/  opiekuna  ucznia  -  do  pozostawienia  i  odbioru  dziecka  z  oddziału
przedszkolnego oraz odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej;

 osobę wynajmującą salę gimnastyczna - do udziału w zajęciach sportowych.

6. Karta  dostępu  jest  indywidualnie  przypisana  do  danego  pracownika,  rodzica/opiekuna
ucznia, osoby wynajmującej i nie może być odstępowana ani użyczana innym osobom. 

7. Wejście na teren budynku osoby nieposiadającej indywidualnej karty dostępu jest możliwe
jedynie po dokonaniu wpisu na dyżurce szkolnej w książce wejść i wyjść.

8. Pobranie  i  korzystanie  z  Karty  przez  rodziców/ opiekunów/  osoby  wynajmujące  salę  jest
dobrowolne. 

9. Pobranie i korzystanie z Karty przez pracowników szkoły jest obowiązkowe.

10. Za szkody spowodowane nieuprawnionym użyciem karty odpowiada posiadacz karty, do 
momentu zgłoszenia jej utraty. 

11. Teren Szkoły jest objęty całodobowym monitoringiem, który rejestruje osoby wchodzące oraz
wychodzące z budynku.



§2.Zasady wydawania kart dostępu

12. Wydanie Karty dla rodzica/opiekuna/ osoby wynajmującej  następuje na pisemny wniosek
osoby  uprawnionej  po  zweryfikowaniu  danych  przez  Szkołę.  Wzór  wniosków  stanowi
załącznik nr 2,3,4 do niniejszego Regulaminu. 

13. Wydanie  Karty  następuje  po  dokonaniu  wpłaty  na  konto  Rady  Rodziców  przy  Szkole
Podstawowej nr 28 we Wrocławiu.   – PKO BP SA Oddział 1 we Wrocławiu 86 1020 5226
0000 6102 0435 1938 

14. Rodzice/opiekunowie  w  temacie  przelewu  wpisują:  imię  i  nazwisko  ucznia,  klasę,  imię  
i nazwisko opiekuna oraz dopisek „opłata za kartę dostępu”.

W przypadku osób wynajmujących w temacie przelewu należy wpisać: „wynajem sali” podać
dzień i godzinę, imię i nazwisko.

15. Każda osoba uprawniona ma prawo do posiadania jednej Karty.

16. Wydanie  karty  rodzicowi/opiekunowi  ucznia/  osobie  wynajmującej  salę  odbywa  się  
po zaksięgowaniu wpłaty 10 zł.

17. Karta wydawana jest na czas trwania cyklu nauczania ucznia w Szkole lub czas wynajmu.  
Po upływie tego okresu następuje niezwłoczne zablokowanie Karty. 

18. Karta dostępu pracownika szkoły jest własnością Szkoły. W momencie ustania stosunku pracy
pracownika Kartę dostępu należy zwrócić do administratora systemu. 

19. Kartę dostępu można anulować oraz zawiesić na wniosek właściciela.

20. Ze  względu  na  cel,  któremu  ma  służyć  Karta,  nie  może  być  ona  udostępniana
nieuprawnionym osobom. 

21. Fakt zniszczenia, zagubienia lub rezygnacji z korzystania z pobranej Karty należy niezwłocznie
zgłosić, jednakże  nie później  niż w przeciągu 12 godzin od momentu powzięcia wiedzy o
zniszczeniu,  zagubieniu  czy  rezygnacji  z  korzystania  z  Kart,  do  sekretariatu  szkolnego
osobiście, telefonicznie pod numerem 71 7986847 w. 110 lub 100,  lub mailowo na adres:
kierownik@sp28.wroc.pl   Zgłoszenie  takie  spowoduje  zablokowanie  Karty  w  danym dniu
roboczym Szkoły. 

22. Za wydanie każdej kolejnej Karty dla osoby uprawnionej pobierana jest opłata w wysokości
20  zł.  W  tytule  przelewu  należy  wówczas  dodatkowo  dopisać  „DUPLIKAT”.  Rodzice/
opiekunowie/ wynajmujący salę wpłatę dokonują na ww konto Rady Rodziców. 

23. Pracownicy Szkoły  w przypadku zagubienia Karty dokonują wpłaty 20 zł. na konto dochodów
Szkoły Podstawowej nr 28 we Wrocławiu  z dopiskiem „opłata za duplikat karty dostępu –
imię i nazwisko pracownika”.

24. Karty dostępu wszystkim upoważnionym osobom wydaje osoba wyznaczona przez Dyrektora
Szkoły po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości osoby, której Karta ma zostać wydana. 

25. W wyjątkowych sytuacjach, Szkoła może anulować aktywność kart:

a) Uszkodzenie/wymiana kontrolera przejścia

b) Uszkodzenie/wymiana serwera 

26. Posiadacz  karty  potwierdza  przyjęcie  karty  dostępu  własnoręcznym  podpisem,  który
równocześnie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

27. Regulamin korzystania z kart dostępu do budynku Szkoły Podstawowej nr 28 we Wrocławiu
przy ul. Greckiej 59 obowiązuje od dnia a 1 grudnia 2016 r. 01.09.2019 r. 



§3.Zasady korzystania z Karty

28. Na  terenie   placówki znajduje się czytnik  kart,  do którego Użytkownik  jest  zobowiązany
zbliżyć kartę. Pojawienie się jednorazowego sygnału dźwiękowego oznacza, że Użytkownik
dokonał zbliżenia karty w prawidłowy sposób.

29. Użycie karty przy wejściu, odnotowywane jest w systemie jako wejście osoby uprawnionej na
teren  budynku.  W  takiej  sytuacji  konieczne  jest  „odbicie”  Karty  przy  wyjściu  w  celu
zaznaczenia w systemie, że dana osoba opuściła budynek szkoły.

30. Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i 
wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.

31. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z systemu stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

32. Wszelkie  problemy  związane  z  użytkowaniem  karty  dostępu  należy  zgłaszać  do
administratora systemu dostępu powołanego przez Dyrektora Szkoły lub kierownika. 

33. Karty  nie  można  trzymać  w  pobliżu  telefonu  komórkowego,  urządzeń  multimedialnych,
nośników danych. Nie należy jej zginać i rozwarstwiać. 

34. Znalezione karty należy oddać do administratora systemu lub kierownika.

35. Karta dostępu nie upoważnia jego właściciela do:

 bezpodstawnego poruszania się po całym budynku Szkoły,

 przeszkadzania pracownikom w wykonywaniu ich obowiązków,

 nieuzasadnionym  prowadzeniem  rozmów  z  nauczycielami  w  czasie  lekcji  oraz
pełnienia dyżurów (za uzasadnione rozumie się interwencje w sytuacji zagrożenia życia
lub zdrowia dziecka).

§4.Przepisy końcowe

36. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  zastosowanie  mają  przepisy
obowiązującego prawa. 

37. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez jego ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
stronie  internetowej  placówki,  każdorazowo  ze  skutkiem  na  dzień  1-go  dnia  miesiąca
następującego po dniu ogłoszenia.



Załącznik nr 1 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEK Z  KONTROLI DOSTĘPU, WYDAWANIA ORAZ

UŻYTKOWANIA KART DOSTĘPU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 WE
WROCŁAWIU

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa nr  28 im.  Generała
Leopolda Okulickiego we Wrocławiu  (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod  mailem
sekretariat@sp28.wroc.pl lub listownie na adres ul. Grecka 59, 54-406 Wrocław.

Kontakt  z  naszym  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  możliwy  pod  mailem
inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom
16, 61-671 Poznań. 

Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od Ciebie, na potrzeby prowadzenia rejestru wejść

i  wyjść  w  placówce  za  pomocą  elektronicznego  systemu  kontroli  dostępu  oraz  wydania  i
użytkowania kart dostępu do placówki. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko, klasa do której
uczęszcza dziecko, data oraz godzina wstępu do placówki, adres, numer rachunku bankowego,
telefon kontaktowy,godzina opuszczenia jednostki, numer karty dostępu, Twój podpis.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonywanie zadania realizowanego 
w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej
administratorowi,  czyli  zapewnienie  bezpieczeństwa  w  placówce.  Twoje  dane  osobowe  nie
podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom komercyjnym, jednakże musisz wiedzieć, że dane
mogą być dostępne dla:

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,

c. firmom  obsługującym  nas  w  obszarze  IT,  w  tym  serwisującym  urządzenia
wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie,  z  którego korzystamy w ramach bieżącej
działalności,

e. w przypadku monitoringu – agencjom ochrony. 

Twoje dane przetwarzamy przez czas przebywania w naszej placówce, a następnie przez okres
zgodny z naszą Instrukcją kancelaryjną. 

Nasza placówka wykorzystuje  rozwiązania  informatyczne,  które  posiadają  swoje  serwery na
terytorium USA – czyli  poza terytorium Unii  Europejskiej.  Korzystamy przy tym wyłącznie z
rozwiązań tych podmiotów, które przynależą do systemu Tarczy Prywatności, czyli do systemu
w  ramach  którego  poszczególne  podmioty  są  zobowiązane  stosować  analogiczne  reguły
bezpieczeństwa danych, jak te określone przez prawo unijne.



Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania danych, ograniczenia
przetwarzania danych, usunięcia danych. Uprawnienia te możesz wykonać pisząc na adres e-
mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres naszej placówki.

Osobno  pragniemy  Cię  poinformować,  że  masz  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu wobec
przetwarzania  swoich  danych  osobowych.  Prawo  można  wykonywać  pisząc  na  adres  e-mail
inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres naszej placówki. 

Jeżeli  uznasz,  że  w  jakikolwiek  sposób  naruszyliśmy  reguły  przetwarzania  Twoich  danych
osobowych, to masz Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru –
Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 



Załącznik nr 2

Wrocław,  dnia .................................

Dane osoby ubiegającej się o kartę:

..........................................................
(Imię i nazwisko rodzica/opiekina
prawnego )

WNIOSEK O WYDANIE KARTY DOSTĘPU DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
W CELU ODBIORU UCZNIA ZE SZKOŁY

Z  dniem  .................................................  proszę  o  wydanie  karty  zbliżeniowej
upoważniającej mnie do odbioru z oddziału przedszkolnego/świetlicy mojego
dziecka

 ............................................................................  ucznia  klasy  ......................
Szkoły  Podstawowej  nr  28  im.  Generała  Leopolda  Okulickiego  
we  Wrocławiu  przy  ul.  Greckiej  59.  Jednocześnie  Oświadczam,  
że zapoznałam/em się z Regulaminem korzystania z kart dostępu do budynku
Szkoły  Podstawowej  nr  28  im.  Generała  Okulickiego  we  Wrocławiu  przy  
ul. Greckiej 59 i wyrażam zgodę na korzystanie z Karty wg zasad Regulaminu.

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu , ul.
Grecka 59; 54-406 Wrocław . Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub
CORE  Consulting,  ul.  Wyłom  16,  61-671  Poznań.  Dane  podane  przez  Ciebie  w  złożonym  piśmie  będą
przetwarzane  w  celu  wydania  karty  dostępu  oraz  korzystania  z  elektronicznej  ewidencji  wejść  i  wyjść  z
placówki. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w Regulaminie korzystania z
kart dostępu oraz biurze podawczym. 

…........................................................................
(czytelny podpis osoby ubiegającej się o kartę)

...................................................
(czytelny podpis)



Załącznik nr 3

Wrocław,  dnia .................................

Dane osoby ubiegającej się o kartę
wskazane przez rodzica/opiekuna prawnego:

..........................................................
(Imię i nazwisko)

WNIOSEK O WYDANIE KARTY DOSTĘPU DLA OSOBY WSKAZANEJ PRZEZ
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO W CELU

ODBIORU UCZNIA ZE SZKOŁY

Z  dniem  .................................................  proszę  o  wydanie  karty  zbliżeniowej
upoważniającej  Panią/Pana  ………………………………...do  odbioru  z  oddziału
przedszkolnego/świetlicy mojego dziecka

 ............................................................................  ucznia  klasy  ......................
Szkoły  Podstawowej  nr  28  im.  Generała  Leopolda  Okulickiego  
we  Wrocławiu  przy  ul.  Greckiej  59.  Jednocześnie  Oświadczam,  
że zapoznałam/em się z Regulaminem korzystania z kart dostępu do budynku
Szkoły  Podstawowej  nr  28  im.  Generała  Okulickiego  we  Wrocławiu  przy  
ul. Greckiej 59 i wyrażam zgodę na korzystanie z Karty wg zasad Regulaminu.

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu , ul.
Grecka 59; 54-406 Wrocław . Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub
CORE  Consulting,  ul.  Wyłom  16,  61-671  Poznań.  Dane  podane  przez  Ciebie  w  złożonym  piśmie  będą
przetwarzane  w  celu  wydania  karty  dostępu  oraz  korzystania  z  elektronicznej  ewidencji  wejść  i  wyjść  z
placówki. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w Regulaminie korzystania z
kart dostępu oraz biurze podawczym. 

…........................................................................
(czytelny podpis osoby ubiegającej się o kartę)



Załącznik nr 4

Wrocław,  dnia .................................

Dane osoby ubiegającej się o kartę, 
która wynajmuje pomieszczenia w szkole:

..........................................................
(Imię i nazwisko)

WNIOSEK O WYDANIE KARTY DOSTĘPU DO BUDYNKU SZKOŁY
 DLA OSOBY WYNAJMUJĄCEJ POMIESZCZENIA W PLACÓWCE 

Z dniem ................................................. proszę o wydanie karty zbliżeniowej 

upoważniającej do wstępu 

w godzinach ………………………………………………... na teren Szkoły Podstawowej nr
28  im.  Generała  Leopolda  Okulickiego  we  Wrocławiu  przy  ul.  Greckiej  59.
Jednocześnie Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem korzystania z
kart  dostępu do budynku Szkoły Podstawowej  nr  28 im.  Generała Leopolda
Okulickiego we Wrocławiu przy ul. Greckiej 59 i wyrażam zgodę na korzystanie
z Karty wg zasad Regulaminu.

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu , ul.
Grecka 59; 54-406 Wrocław . Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub
CORE  Consulting,  ul.  Wyłom  16,  61-671  Poznań.  Dane  podane  przez  Ciebie  w  złożonym  piśmie  będą
przetwarzane  w  celu  wydania  karty  dostępu  oraz  korzystania  z  elektronicznej  ewidencji  wejść  i  wyjść  z
placówki. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w Regulaminie korzystania z
kart dostępu oraz biurze podawczym. 

…........................................................................
(czytelny podpis osoby ubiegającej się o kartę)

...................................................
(czytelny podpis)


