KLAUZULA INFORMACYJNA O MONITORINGU WIZYJNYM
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119/1) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest Zespół
Szkół Samochodowych z siedzibą przy ul. Słubickiej 7, 59-220 Legnica, tel. 76-862-25-20,
e-mail: szkola@zss.legnica.eu
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Iwona Hećko – Umińska, tel. 22 35 00 140,
e-mail: iwona.hecko@inbase.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży, pracowników
i porządku publicznego oraz ochrony mienia Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy na
podstawie

art.108a

ust.

1

ustawy

z

dnia

14

grudnia

2016r

Prawo

Oświatowe

(Dz. U. 2018, poz. 996), art. 22(2) Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane osobowe
przetwarzane będą poprzez system monitoringu wizyjnego w zakresie wizerunku.
4. Monitoring wizyjny obejmuję swoim zasięgiem budynek szkoły, salę gimnastyczną oraz teren
wokół szkoły i sali gimnastycznej – kamery zewnętrzne.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Wstęp na teren monitorowany
poświadcza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci monitoringu
w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak
możliwości przebywania na terenie monitorowanym.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotem współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej,
informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na administratora.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne
decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.
9.

Zapisy z systemu monitoringu są usuwane po 14 dniach.

10. Ma Pan/ Pani prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
c) przenoszenia swoich danych osobowych;
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie;
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

