
KLAUZULA INFORMACYJNA - Monitoring wizyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia               

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych w postaci utrwalonego wizerunku poprzez system 

monitoringu wizyjnego jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach 

reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą, ul. Rynek 13, 12-114 Rozogi, e-mail: 

sprozogi@wp.pl, tel. 0-89 7226001. 

2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II             

w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail:inspektor@cbi24.pl. 

3.   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

a) zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, 

b) zapewnienie ochrony  mienia  na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Rozogach, 

Podstawę prawną monitorowania stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym przez administratora,art. 108a ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w zw. z art. 68 

ust. 1 pkt 6 – doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły (placówki) –                 

–zapewnienie bezpiecznych warunków zajęć i pracy. 

4. Dostęp do nagrań mogą mieć osoby upoważnione przez administratora, osoby 

obserwowane w związku z realizacją ich praw i ich przedstawiciele, organy publiczne              

w ramach konkretnego postępowania  prawnego na podstawie przepisów prawa, odbiorcy 

w związku z prawnie uzasadnionym interesem. 

5.  Monitoringiem wizyjnym objęto: 

a) wejście główne, korytarz dolny, 

b) korytarz górny Szkoły Podstawowej, 

c) piwnica, korytarz Szkoły Podstawowej, 

d) wejście zewnętrzne do szkoły (od strony boiska) Szkoły Podstawowej, 

e) parking przed szkołą, 

f) wejście zewnętrzne główne do szkoły (od strony ulicy) Szkoły Podstawowej, 

g)  korytarz dolny Zespołu Szkół. 
 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni od dnia nagrania, a po tym 

czasie nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do nagrań oraz prawo do 

sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

      Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, 

posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Państwa dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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