
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY  

  

 Zgodnie z art. 13 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 

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki  

w Łężanach, 38-423 Targowiska, ul. T. Kościuszki 2, tel./fax 13 43 536 29 lub 519 531 

145, e-mail: splezany@op.pl, zwany dalej Administratorem. 

2. Administrator - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach  wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych z którym może sie Pan/Pani kontaktować przez adres e-mail: 

slitwin@poczta.onet.eu  

Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio  

z przetwarzaniem danych osobowych.  

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z systemu monitoringu przetwarzane będą w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Szkoły 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

 art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

gdzie monitoring jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów,  

pracowników oraz ochrony mienia.  

 

4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: plac zabaw, plac przed wejściem do szkoły, 

parking szkolny, wejście ewakuacyjne do sali gimnastycznej, korytarze budynku. 

5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki 

graficzne (piktogramy). 

6. Pani/Pana dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane 

jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po tym 

okresie podlega automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów 

związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób 

nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej - tj. do czasu zakończenia 

sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.  

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

międzynarodowych. 

9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych 

oraz ograniczenia przetwarzania. 

10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

 


