
 

 

 

                       

KLAUZULA INFORMACYJNA –MONITORING W ZESPOLE SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W BIEDRZYCHOWICACH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE 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 

(dalej) RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

 im.  Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach z siedzibą Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

 i pracownikom oraz ochrony mienia  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe). Obszar objęty monitoringiem stanowią korytarze siedziby 

Administratora oraz najbliższe otocznie na zewnątrz budynku Administratora. 

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, 

podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, 

a także organy ścigania lub inne organy państwowe w zakresie ich kompetencji; 

4. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w 

przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 14 dni od daty 

zapisu. Po tym czasie zostaną nadpisane nowymi danymi. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

 ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 

Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w obrębie 

działania kamer . Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki. 

 KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt                     

ze szkolnym inspektorem ochrony danych osobowych:  

Pocztą tradycyjną na adres szkoły podany w zakładce „Kontakt”, Pocztą elektroniczną na adres 

iodo@biedrzychowice.pl 

 

www.zsp.biedrzychowice.pl 


