
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z 

ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, 

Poz.1) informuję, iż:  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, 

reprezentowana przez Dyrektora szkoły; Z administratorem można się kontaktować: 

 a) listownie: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, ul. Mickiewicza 4; 62-650 

Kłodawa,  

b) wysyłanie wiadomości e-mail na adres : zspklodawa@wp.pl  

c) telefonicznie: 063 2730263  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych: telefon kontaktowy: 667379790; adres poczty elektronicznej: iodozsoit@wp.pl;  

Inspektor to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych;  

3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 lit. c: art 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), art 108a ust 1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz 996 ze zm.) oraz wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. e RODO;  

4. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega jedynie obraz (wizja), a nie dźwięk (fonia);  

5. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu 

wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest ochrona osób i mienia 

znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie oraz zapewnienia 

właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje 

będące w posiadaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie oraz w których 

przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania; 

 6. Odbiorcami zapisów w zakresie wglądu z monitoringu wizyjnego są wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. Prokurator, Policja, Sąd na pisemny wniosek; 

7. Na pisemny wniosek osoby fizycznej Administrator Danych może zabezpieczyć nagranie, celem 

przeprowadzenia przyszłego postępowania w sprawie. 

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

 9. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane przez okres 30 dni;  

10. Wejście na obszar objęty monitoringiem jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację 

Pani/Pana wizerunku;  

11. Ma Pan/Pani prawo do: 

 a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 
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