
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (ogólne 
rozporządzenie oochronie danych) (Dz.U.L 119 z 4.5.2016) – zwanego dalej RODO, 
informuję że: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych  w XLIX Liceum Ogólnokształcącym  
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego ,z siedzibą  
w Warszawie  02-646 przy ul. F. Joliot-Curie 14  – zwanym dalej Placówką, jest 
jej Dyrektor Pan Cezary Serzysko. 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Placówki jest Dariusz Lewandowski, 
adres e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl . 

 

3. przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających na terenie Placówki oraz 
ochrony mienia, na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku–
 Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. e  RODO. Monitoringiem objęte są: 
wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne oraz część 
terenu do niego przyległego, pracownia komputerowa, siłownia, mała sala 
gimnastyczna(podpiwniczenie),pokój nauczycielski;  

 

4. zapisy z monitoringu mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego 
prawa; 

 

5. zapisy z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych; 

 

6. zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż  
3 miesiące, po  tym okresie uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu 
podlegają zniszczeniu;  

 

7. każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych 
danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
sprostowania/uzupełniania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej; 

 

8. każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych;  

 

9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 

 

Pieczęć i podpis Dyrektora 


