Informacja o monitoringu na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Reszlu
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 ( dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO), przetwarzanych w obszarze
monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Reszlu, z siedzibą w Reszlu, ul.
M. Konopnickiej 2, ul. Bolesława Chrobrego 5, 11-440 Reszel, adres sp3reszel@vp.pl
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw z tego
wynikających, może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
(dalej IOD), za pomocą: poczty elektronicznej na adres: iod@ugreszel.pl; telefonicznie pod nr
telefonu: 602676161; lub pisemnie na adres ADO.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i
pracowników oraz ochrony mienia, w szczególności zaś w związku z następującymi
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:
− 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
− 6 ust.1 lit. e. RODO – tj. w związku z przetwarzaniem danych osobowych w obszarze
monitoringu wizyjnego w interesie publicznym.
4. Dane osobowe, przetwarzane w ramach monitoringu obejmują wizerunek i udostępniane
będą wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów oraz nie będą przekazywane poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Okres przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt. 4, wynosi 14 dni, przy
czym może on zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń (jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
albo obrony przed takimi roszczeniami przez ADO). Po tym czasie dane zostaną trwale
usunięte poprzez ich nadpisane na urządzeniu rejestrującym, pod warunkiem że nie zostaną
wcześniej zabezpieczone przez podmioty trzecie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: prawo
dostępu do swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych)- w przypadku, gdy uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są
przetwarzane niezgodnie z prawem.
7. Szczegółowych informacji w przedmiotowych kwestiach, udziela IOD.

