
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - 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. 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. 

Mikołaja Kopernika, ul. Narutowicza 207, 97-500 Radomsko, tel. 44 6826392, 663918535 

adres email: dyrektorpsp5@radomsko.pl reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, dalej 

Szkoła;

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana  danych 

osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,

może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Arkadiusz Zarębski, adres 

email: abi_daz@outlook.com

3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia w związku 

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;

4)  w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana 

dane osobowe mogą być:

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Szkołę 

przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Szkoła;

5) Pani/Pana dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu 

z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a w 
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przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania ;

6) ma Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych 

osobowych;

na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, w przypadku gdy:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i nie ma 

podstawy prawnej do dalszego przetwarzania;

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
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