
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY 

W związku z realizacją wymogów 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”),

informujemy  o  zasadach  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  o

przysługujących  Pani/Panu  prawach  z  tym  związanych.  Poniższe  zasady  stosuje  się

począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

z siedzibą Włocławek, ul. Łęgska 26, tel. 601 473 404, www.zskdlugosz.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować za

pomocą adresu: iodo@zskdlugosz.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie

obowiązujących przepisów prawa:

- podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach monitoringu

wizyjnego jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z

2018 r. poz. 996)

- art. 6 ust.1 lit. c i e 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”).

4.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa

uczniów  i  pracowników  oraz  ochrony  mienia  szkoły.  Monitoring  obejmuje  korytarze,

pomieszczenia  administracyjne,  dydaktyczne,  wychowawcze  i  opiekuńcze,  oraz  teren

wokół budynku szkoły.

5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w nagraniach obrazu Szkoła przetwarza wyłącznie

do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od

dnia  nagrania.  Po  upływie  okresu,  o  którym  mowa,  uzyskane  w  wyniku  monitoringu

nagrania podlegają nadpisaniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.



6.  Dane  z  systemu  monitoringu  wizyjnego  mogą  być  udostępnione  wyłącznie

uprawnionym organom w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia

zagrażającemu  bezpieczeństwu,  życiu  i  zdrowiu  osób  a  także  niszczeniu  i  kradzieży

mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane z monitoringu wizyjnego mogą

być  również  udostępnione  osobie  trzeciej,  która  wykaże  swój  interes  prawny,  co  do

otrzymania zapisu. Zapis udostępniany jest na wniosek osoby/organu zgodnie z przyjętą u

administratora procedurą. W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane

przez  okres  dłuższy  niż  to  wskazano  w  ust.  5.  Dane  z  monitoringu  wizyjnego  mogą

posłużyć jako materiał  dowodowy i  w związku z tym mogą być przechowywane przez

okres  niezbędny  do  wyjaśnienia  mających  miejsce  incydentów  lub  też  zakończenia

ewentualnie toczących się postępowań. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na

teren Szkoły.

8. Posiada Pani/Pan prawo wglądu swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich

jak  ochrona  danych  osobowych  innych  osób  objętych  w  obszarze  monitoringu  lub

dochodzenie roszczeń i  prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami

prawa.

9.  Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  z  przyczyn  związanych  z  Pani/Pana

szczególną  sytuacją  wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych  w  celu  wynikającym  z

prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

10. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11.  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą
profilowane.


