Klauzula informacyjna - Monitoring wizyjny

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim informuje o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kombatantów
Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim, ul. Uczniowska 11, telefon / fax. 75 781-32-69 e mail:
sp2gryfow@gmail.com – sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim.
Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
biuro@prawnikdlaciebie.com.pl

jest

możliwy pod nr

tel.

691 120 201

lub e-mail:

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?
Administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego w celu
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia. Monitoring obejmuje korytarze oraz
teren wokół budynku.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo
oświatowe oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Administrator przetwarza Państwa dane osobowe
w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.
Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa np.: w szczególnych sytuacjach (np. zdarzenia naruszające
bezpieczeństwo osób) Administrator może udostępnić Państwa dane w postaci wizerunku innym podmiotom,
uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, tj. Policja, Prokurator, Sąd., a także podmiotom
świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i
utrzymania systemów informatycznych. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?
Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celów dla jakich zostały zebrane w okresie 30 dni, licząc od chwili ich utrwalenia i zostaną usunięte
poprzez ich nadpisanie.
Jakie prawa Pani/Panu przysługują?
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa).
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Czy moje dane będą zautomatyzowane i profilowane?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

