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Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)
informuję, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Bytomsku, 32-
731 Żegocina, reprezentowana przez dyrektora szkoły.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
 z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem skarbnik.audyt@onet.pl

3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym zgodnie z: art. 108a ustawy z
dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, 
art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. 
o ochronie danych osobowych.

4. Monitoringiem wizyjnym objęto: teren szkoły – na zewnątrz budynku szkoły, w tym boisko szkolne, plac zabaw oraz siłownię na świeżym
powietrzu obok sali gimnastycznej.

5.  Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. w tym m. in.: Policja, Prokuratura, Straż
Pożarna, Inspektor BHP.

6. Dane osobowe osób objętych monitoringiem nie będą przekazywane poza obszar działania RODO.
7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 7 dni lub do czasu

prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania

(poprawiania). Przysługuje jej także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym
przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego
i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy regulujące ich ochronę.

10. Dane osobowe objęte monitoringiem nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,          
w tym również w formie profilowania.
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