KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO
Realizując obowiązek prawny ciążący na administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi 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
„RODO”) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) , informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie,
a w imieniu placówki działa Dyrektor Szkoły.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: zs.tuchow@interia.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6,
33-170 Tuchów.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
email: anna.samelzon@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub
ochrony mienia ( na podstawie: art. 6 ust.1 lit. e RODO, art. 114 ustawy Dz. U. 2018 poz. 1000, art. 108a
ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 996 oraz art. 22 Dz. U. z 2018 r. poz. 917)

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych.
b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy, chyba że zapis monitoringu
obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą
przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym czasie zostaną nadpisane
nowymi danymi.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
- prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
- prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących Pani/Pana
danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW
TRZECICH

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane zostały uzyskane przez Administratora poprzez odpowiednio oznakowane urządzenia
umożliwiające rejestrację obrazu zlokalizowane w obszarze objętym działaniem monitoringu wizyjnego.
Monitoring wizyjny obejmuje: wejście do szkoły od strony hali, główne wejście do szkoły wraz z fragmentem
parkingu, korytarze (parter, I piętro, II piętro, III piętro), wejście do kotłowni wraz z fragmentami na szatnie
szkolną.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Rejestracja Pani/Pana danych osobowych tj. wizerunku poprzez ww. urządzenia jest obowiązkiem
ustawowym, ciążącym na Administratorze.

