Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się
w zasięgu monitoringu wizyjnego

1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Pawła II w Pawłowicach, adres: 43-251 Pawłowice, ul. J. Pukowca 5, e-mail: zso@pawlowice.edu.pl, nr
tel. +48 324 722 149, którego przedstawicielem jest Dyrektor.
2.
W placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w
spr. związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt do inspektora poprzez e-mail:
biuro@bhpjanicki.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
3. Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony
mienia Placówki.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108a
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 - doprecyzowanie zasad
realizacji zadania dyrektora placówki – zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć i pracy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
6. Administrator nie przewiduje przekazywania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w
oparciu o otrzymane dane osobowe.
8. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane maksymalnie do
siedmiu dni od dnia nagrania.
9. Osoba, której dane dotyczą (lub jej opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo do usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego
obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

