
 

 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia              
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. U.UE.L.119 z 4.05.2016,.s.1)  - dalej RODO - informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny              
im. Czesława Miłosza z siedzibą w Siemianicach; ul. Słupska 42; 76-200 Słupsk,                                                
e-mail: zssiemianice@gminaslupsk.pl; tel. 59 8471856; reprezentowany przez Dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

2. Dane kontaktowe z Inspektorem ochrony danych e-mail: iod@kimdom.slupsk.pl,                         
tel. 606-788-434. 

3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane 
będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób                
i mienia Szkoły na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) RODO oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia               
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejścia do budynku szkoły, część 
chodników i ulic przylegających do budynku, plac zabaw, fragment parkingu szkolnego, 
dziedziniec szkoły, korytarze szkoły, klatki schodowe, hol przy sali gimnastycznej, szatnie. 

5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki 
graficzne (piktogramy). 

6. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu 
przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania 
danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu 
stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator 
danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten 
ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji 
i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). 

7. Zarejestrowane dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane 
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

8. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny) posiada prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania - w granicach określonych 
w przepisach prawa; 

9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


