Załącznik nr 3 do Regulaminu funkcjonowania
monitoringu wizyjnego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) zwanego dalej
„Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w KędzierzynieKoźlu przy ulicy Jana Brzechwy 80, 47-230 Kędzierzyn-Koźle), telefon kontaktowy: 774828801, adres
poczty elektronicznej: zsp1@kedzierzynkozle.pl
2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego
funkcję pełni Pani Agnieszka Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany
powyżej.
3. Celem zainstalowanego monitoringu jest:
-zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
-ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników,
-ograniczenie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
-ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże, itp.),
-wyeliminowanie aktów wandalizmu,
-wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
-zmniejszenie ilości zniszczeń,
-zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu jest:
-art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.L.2016.119.1),
art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 910 z późn.zm.)
w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 - doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły (placówki)
– zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć i pracy, art. 7 ust. 2 pkt 6 Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U.
2019r. poz. 2215 z późn. zm.), art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),-art. 22 (2) §1 Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320
z późn. zm.).
5. Odbiorcami Pani/ Pana danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie
przepisów prawa.
6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne
maksymalnie przez okres 30 dni. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez
dźwięku).
7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – obowiązuje w ograniczonym
zakresie (art. 16 RODO),
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w ogólnym
rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 17 RODO),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych
w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO),
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych
odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany
i nie są poddawane profilowaniu.
10.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

