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"931'{ti irEKLAUZULA INFORMACYJNA - przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej w Krzqcinie

W zwiqzku z dzialaniem na terenie naszej plac6wki systemu monitoringu wizyjnego

informujq oraz zgodnie z art. 13 ust. 1- i ust. 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2OL6/679 z dnia 27 kwietnia 2OLG r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (o96lne rdzporzqdzenie o ochronie danych)

(Dz. U. U E. L, 2OL6.!L9.L) - dalej RODO i nform ujq, 2e :

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkola Podstawowa w Krzqcinie

z siedzibq w Krzqcinie ul. Pogodna 4;

2. inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Krzqcinie jest Pan Krzysztof

Pukaczewski ... (e-moil : pukaczewski@hotmail.com );
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq w celu ochrony obiektu i  mienia oraz

zapewnienia bezpieczefstwa os6b przebywajqcych na terenie plac6wki na podstawie

art. 9a ustawy o samorzqdzie gminnym, art. 108a ustawy Prawo oSwiatowe, art.222

ustawy Kodeks pracy, art. 6 ust 1e RODO;

4. odbiorcq Pani/Pana danych osobowych beda instytucje uprawnione do

udostqpnienia im zapisu z monitoringu, takie jak policja, prokuratura, sqd;

5. Pani/Pana dane osobowe nie bqdq przekazywane do paf stwa trzeciego /organizacji
miqdzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane przez okres 2 miesiqcy;

7. posiada Pani/Pan prawo dostqpu do treici swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usuniqcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniqcia zgody w dowolnym momencie bez

wplywu na zgodnoSi z prawem przetwarzania fie2eli przetwarzanie odbywa siq na

podstawie zgodyl, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem;

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzqdu Ochrony Danych Osobowych gdy

uzna PanifPan, i2 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza

przepisy RODO;

9. dane nie bqdq przetwarzane w spos6b zautomatyzowany w tym r6wnie2 w formie

profi lowania;

L0. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informujq widoczne tabliczki lub plakietki

umieszczone bezpofrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) : na drzwiach

wej5ciowych i tablicy ogloszefi.


