Klauzula informacyjna dotycząca zainstalowanego monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im Konstantego Maciejewicza w Stepnicy
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych (zw. dalej ADO) systemu monitoringu wizyjnego (zw. dalej
monitoringiem) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy,
ul. B. Krzywoustego 4 , 72-112 Stepnica, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
2. Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować pod w/w adresem, telefonicznie: 91 418
84 15, elektronicznie: dyrektor@sp.stepnica.pl.
3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 504 707 087, e-mail: iod@stepnica.pl.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art.6 ust.1 lit.e RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;
5. Monitoring stosowany jest w celu rejestracji zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom
przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku, zapewnienia bezpieczeństwa
infrastruktury i zasobów należących do ADO.
6. Obszar objęty monitoringiem stanowią korytarze szkoły oraz najbliższe otocznie na zewnątrz budynku.
7. Zarejestrowane przez monitoring dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,
przez upoważnione do tego podmioty.
8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni. Po tym czasie zostaną nadpisane
nowymi danymi.
9. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do treści danych
oraz ich sprostowania, w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.
10. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
11. Zarejestrowane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a
także nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

