
Klauzula informacyjna RODO "monitoring" 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 2    

w Redzie, im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który                

w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.  

Dane kontaktowe IOD: pawel.tamkun@wp.pl  

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego                      

i bezpieczeństwa osób oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (monitoring miejsc 

publicznie dostępnych) na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm) i art. 154 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 

2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

4. Obszar monitorowany obejmuje obszary wejść do budynku szkoły, obszar wokół szkoły oraz korytarze.  

5. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka mogą być: organy publiczne i służby 

porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system lub inne podmioty 

wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani 

organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres do 30 dni,                            

a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich 

postępowań. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych. 

9. Dane osobowe Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, 

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie 

profilowania. 

10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi            

do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2,            

00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy. 

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej                       

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie           

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

12. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to, że rejestracja wizerunku               

w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren budynku oraz obszaru wokół  

Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie, im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego, ul. Zawadzkiego 12,                

84-240 Reda 
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