
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sulisławicach z siedzibą pod 
adresem 27-670 Łoniów, Sulisławice 120(dalej: Szkoła) w imieniu której obowiązki Administratora wypełnia 
Dyrektor. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 

się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu iodo@loniow.pl . Inspektorem ochrony danych jest 

Paulina Lipińska. 

3. Szkoła przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO w zw. z art. 108a Ustawy 

z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w celu/celach: 

4.1. ochrony żywotnych interesów pracowników, uczniów i gości Szkoły, w szczególności ich zdrowia i życia; 

4.2. ochrony mienia, pracowników, uczniów oraz gości Szkoły; 

4.3. ochrony mienia Szkoły. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

5.2. Pracownicy Szkoły - tylko w zakresie niezbędnym do skutecznej realizacji zadań wymienionych wyżej; 

5.3. Rodzice uczniów Szkoły - w ramach uprawnień wynikających z charakteru władzy rodzicielskiej 

w sprawach dotyczących ich dzieci, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wymienionych wyżej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie przekraczający trzech miesięcy od dnia 

zapisu nagrania przez monitoring wizyjny - po tym okresie zostaną trwale usunięte. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na zasada przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

7.5. prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Szkołę  Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych.  

9. Szkoła jest uprawniona do rejestracji wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. Oznacza to, że Szkoła posiada prawo do nagrywania Pani/Pana 

wizerunku bez konieczności uprzedniego uzyskania Pani/Pana zgody. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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