
KLAUZULA INFORMACYJNA O STOSOWANIU MONITORINGU 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE nr 119) – RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. ks. Mieczysława Lachora 

w Górnie, 36-051 Górno, ul. Centralna 14, tel.: 17 77 28 559, adres email: zsgorno@wp.pl, 

reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie. 

1. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres e-mail: iod@e-sokolow-mlp.pl bądź poczty tradycyjnej, kierując pismo na adres 

Administratora danych. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny ciążący na Administratorze, 

b) art. 68 ust. 1 pkt 6 i art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, 

pracowników oraz ochrony mienia placówki. 

4. Kamery monitoringu swoim zakresem obejmują następujące obszary: otoczenie Szkoły 

oraz korytarze w budynku Szkoły. Monitoring prowadzony jest całodobowo. 

5. Odbiorcami nagrań monitoringu mogą być tylko organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 

i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. policja, sąd. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

7. Nagrania pochodzące z monitoringu są przechowywane przez okres 2 tygodni od momentu 

rejestracji, a następnie trwale usuwane, chyba że o ich udostępnienie wystąpi organ publiczny 

lub sąd. 

8. Na mocy art. 11 RODO Administrator danych informuje, że nie prowadzi stałej identyfikacji osób 

na nagraniach, a zatem nie ma możliwości wykonania praw określonych w art. 15 – 20 RODO 

(tj. prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo 

do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych), chyba że osoba, której dane 

dotyczą dostarczy dodatkowych informacji, pozwalających ją zidentyfikować i nie będzie 

to naruszało praw i wolności innych osób będących na nagraniu. 

9. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przebywania na terenie placówki. 

11. Nagrania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, 

w tym profilowania. 


