
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L nr 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej jako „RODO” informuję, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkoły nr 1 w Wągrowcu ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec, 

reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, nr tel. 672621224 adres e-mail   zsp1wagrowiec@post.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych tj. pani Beata Lewandowska pod adresem e-mail:biuro@iodopila.pl, tel. 692432847 

3. Dane osobowe w postaci wizerunku uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i pozostałych pracowników oraz 

innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą w celu: 

a) Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora art. 6 ust.1 lit. e RODO tj. stosowanie 

monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, oraz ochrony mienia 

b) Realizacjo zadań wynikających z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe(Dz. U. 2018.0.996 z 

póź.zm. ) w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 6. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności wykonuje zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę 

c) Realizacja zadań wynikających z art. 222 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019.0.1040 ) 

tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, oraz w celu ochrony mienia 

4. Dane osobowe w postaci wizerunku uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i pozostałych pracowników oraz 

innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na terenie Zespołu Szkół nr 1   

i obejmować będą korytarze oraz teren wokół budynku.  

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w 

ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla 

Administratora (np. serwis monitoringu). 

6. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane maksymalnie 14 dni po czym ulegną zniszczeniu. Okres 

przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania, w którym nagranie stanowi 

dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań. 

7. Mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 

https://poczta.wp.pl/k/


8. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo 

wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Zapisy monitoringu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 


