
KLAUZULA INFORMACYJNA 

MONITORING 

 

 
Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy                                                              

w Rumi reprezentowana przez Panią Beatę Kędzierską, dyrektor szkoły. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Filc (adres kontaktowy – krygdy@vp.pl). 

3. Administrator posiada monitoring wizyjny obejmujący część wnętrz budynku oraz teren 

zewnętrzny należący do szkoły. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, 

stołówek oraz pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 

pomieszczeń, w których jest udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna, gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej i inne pomieszczenia, w których nie jest to dozwolone. 

4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniów i pracowników oraz ochrona mienia, zaś podstawą prawną przetwarzania jest 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ze zm.  

5. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich 

odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów 

prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla 

administratora. 

6. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych 

osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

7. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

8. Nagrania obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane 

i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Okres ten może być przedłużony w 

przypadku, gdy obrazy mogą stanowić dowód w postępowaniu na podstawie prawa. Po tym 

okresie nagrania obrazu z monitoringu ulegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie 

stanowią inaczej.   

9. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich 

przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz 

powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu 

przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu Waszych danych. 

 


