KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Rodzimych Bohaterów
II Wojny Światowej w Załakowie, Załakowo 5, 83-342 Kamienica Królewska, e-mail:

sekretariat@spzalakowo.eu, tel. 58 681 92 22.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: SPZalakowo_RODO@sierakowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 lit e), art. 108a w zw. z art. 68 ust.
1 pkt 6 Prawo oświatowe oraz art 222 Kodeksu Pracy
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczniów
2) ochrony mienia,
5. Monitoring obejmuje wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne – hole , obszar wokół budynku.
6. Dane osobowe przetwarzane będą w systemie informatycznym do 30 dni, następnie ulegają
automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje wyłącznie Pani/Pana wizerunek.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania
danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy ścigania, organy administracji
publicznej, a także dostawcy oprogramowania dla monitoringu wizyjnego i usług serwisowych dla
oprogramowania monitoringu wizyjnego.
9. Osoba, która zarejestrowana została w systemie monitoringu, ma prawo do żądania od administratora
dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

