
„KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

GROMADZONYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych , 

zwane dalej RODO podajemy poniższe informacje: 

 

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych 
 

Administratorem danych osobowych gromadzonych przez monitoring wizyjny jest Szkoła 

Podstawowa im. Wincentego Witosa, Rudka 163, 33-122 Wierzchosławice, tel. kontaktowy 

146797247, email: sprudka@wierzchoslawice.pl.  

W szkole wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się 

telefonicznie: 146797247 lub mailowo: iod.sprudka@wierzchoslawice.pl. 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
 

Celem stosowania monitoringu wizyjnego w placówce jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, 

pracowników i ochrony mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z art. 222 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000) i art. 108a ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000); 
 

Okres przechowywania danych osobowych 
 

Dane zgromadzone przez monitoring wizyjne nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż 10 dni. 
 

Odbiorcy danych 
 

Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem organów 

publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 

administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych 

zadań i osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu. 

 

Przekazywanie danych 
 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
 

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 

W związku przetwarzaniem danych osobowych macie Państwo następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny; do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

2) prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
 

Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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