
Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego 

 

Na podstawie 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, informujemy, że 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej z siedzibą 

przy ul. Długiej 14, 32-607 Polanka Wielka reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z Administratorem: 

a) e-mail: sekretariat@naszaedukacja.eu, 
b) telefoniczny: (33) 848 88 00. 

2. Kontakt do powołanego Inspektora Ochrony Danych: 

a) e-mail: iod@polanka-wielka.pl 
b) listownie na adres siedziby administratora z dopiskiem dla IOD. 

3. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na 

terenie monitorowanym oraz ochrony mienia. 

4. System monitoring wizyjnego jest stosowany przez administratora z uwagi na prawnie uzasadniony jego interes                 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f 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. U. L 119 z 4.5.2016) oraz na 

podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. 
5. Monitoringiem wizyjnym objęty jest: 

 teren zewnętrzny, 

 parking przed przedszkolem (przód), wejście boczne do przedszkola, parking dolny, plac zabaw, 

boisko szkolne oraz parking za salą gimnastyczną. 

6. Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego mogą być podmioty 

świadczące usługi w imieniu lub na rzecz Administratora zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych, 

(np. w zakresie obsługi serwisowej systemu, audytowej) lub organy/instytucje uprawnione do otrzymania takich 

danych osobowych na podstawie nadrzędnych przepisów prawa (policja, prokuratura, sąd) w zakresie toczącego 

się postępowania z wykorzystaniem nagrania, jako dowodu w sprawie. 
7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą, aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań), maksymalnie 

do ok. 10 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa. 

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej dla celów dowodowych może zabezpieczyć zdarzenia 

zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu 

i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia: 
a) na wniosek osób trzecich, 

b) na wniosek organów prowadzących postępowanie, 

c) na wniosek Dyrektora placówki oświatowej. 

9. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny 

wniosek złożony do administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego mogą być jedynie 

przekazane organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, 

prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. 
10. Posiadają Państwo prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania 

danych przez ograniczony czas - prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO. W celu skorzystania ze swoich 

praw, należy skontaktować się osobiście lub pisemnie na dane podane w pkt. 1 i 2 niniejszej klauzuli 

informacyjnej. 

11. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
12. Zarejestrowane dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu 

o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
13. Państwa dane osobowe pozyskane poprzez system monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane do państw 

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych 

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

14. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu czy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
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