
Kamery termowizyjne w jednostkach oświatowych w 

kontekście RODO 

Szanowni Państwo, 

W związku z pojawiającymi się zapytaniami o możliwości stosowania przez jednostki 

oświatowe kamer termowizyjnych, Zespół Inspektorów Ochrony Danych przedstawia 

stanowisko w tej sprawie. 

Szanowni Państwo, 

W związku z pojawiającymi się zapytaniami o możliwości stosowania przez jednostki 

oświatowe kamer termowizyjnych, Zespół Inspektorów Ochrony Danych wskazuje co 

następuje. 

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, zaleca się 

dokonywanie pomiaru temperatury u dzieci i uczniów oraz pracowników, celem zapewnienia 

ochrony zdrowia i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, za pomocą 

termometru bezdotykowego. 

Nowe technologie zapewniają możliwość monitorowania temperatury ciała ludzi przy 

wykorzystywaniu kamer termowizyjnych lub innych urządzeń termowizyjnych (np. bramki). 

Przepisy prawne dopuszczają możliwość przetwarzania szczególnych kategorii danych (np. 

dotyczących zdrowia), gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem 

publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. Z uwagi jednak na brak uregulowań prawnych 

i zaleceń w zakresie monitorowania temperatury ciała za pomocą kamer termowizyjnych, 

monitoring termowizyjny rodzi wiele wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych, w 

tym m.in. konieczności uzyskania zgody na taki pomiar - pomiar temperatury ciała nie tylko 

uczniów, ale także pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie jednostki. 

Ponadto monitoring termowizyjny wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków, które 

ciążą na Administratorze, takich jak np.: 

a)      uzgodnienie monitoringu z organem prowadzącym; 

b)      zamieszczenie stosownej klauzuli informacyjnej w widocznym miejscu przy wejściu na 

teren objęty kontrolą temperatury; 

c)       przestrzeganie zasady minimalizacji danych - kamera powinna być umieszczona 

jedynie przy wejściu na teren jednostki i nie powinna obejmować dalszych jego części 

bowiem monitoring nie może mieć charakteru ciągłego; 

d)      udzielenie dostępu do uzyskanych z pomiarów temperatur danych jedynie osobom do 

tego upoważnionym; 

e)      odpowiednie zabezpieczenie obszarów, w którym są przechowywane dane przed 

nieuprawnionym dostępem osób postronnych; 



f)       przeprowadzenie stosownych konsultacji oraz przygotowanie odpowiedniej 

dokumentacji (w tym klauzule informacyjne, regulamin monitoringu termowizyjnego, zapisy 

do regulaminu pracy, etc.); 

g)      obowiązkowe przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych. 

Z uwagi na powyższe Zespół Inspektorów Ochrony Danych nie rekomenduje stosowania 

tego typu rozwiązań technicznych, służących monitorowaniu temperatury ciała. W 

indywidualnych sprawach zamiar zakupu i instalacji kamer termowizyjnych należy 

bezwzględnie skonsultować z organem prowadzącym i właściwym Inspektorem Ochrony 

Danych. 

Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych nie może być przeszkodą w realizacji 

działań podejmowanych w związku z walką z koronawirusem, jednakże należy pamiętać, że 

po zakończeniu epidemii nie będzie podstaw prawnych do stosowania tego typu 

rozwiązań, a dalsze stosowanie monitoringu termowizyjnego będzie nielegalne. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                  Z poważaniem, 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

               Zespół Inspektorów Ochrony Danych dla m.j.o. 

 


