
                              Załącznik nr 4 do  
Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji  

monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola nr 1 BAJKA  w Myszkowie    

 

                                                                                                                                                                                                                
KLAUZULA  INFORMACYJNA – monitoring 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 1 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)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 

  

1. Administratorem systemu dozoru wizyjnego (SDW) jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie z siedzibą ul. Jaworznicka 34, 42-300 

Myszków, tel. 34 313 06 01,    e-mail: gim2myszkow@poczta.fm ;   

 
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)  -  tel. 34 313 21 45,    e-mail: gim2myszkow@poczta.fm; 

 
3. system dozoru wizyjnego (SDW) stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów (wychowanków) i pracowników oraz ochrony mienia – podstawą 

przetwarzania jest przepis prawa (art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe), art.6 ust. 1 lit. e) RODO tj. wykonanie zadania realizowanego 

w interesie publicznym przez administratora; 
 

4. kategorie Twoich danych, które przetwarzamy – wizerunek, cechy szczególne osób ; 
 

5. odbiorcami danych utrwalonych przez system dozoru wizyjnego (SDW) mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych                              

na podstawie przepisów prawa np. organy ścigania, osoby które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią) ; 
 

6. zapisy z systemu dozoru wizyjnego (SDW) przechowywane będą  przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania ;   
 

7. osoba zarejestrowana przez system dozoru wizyjnego (SDW)  ma prawo do informacji o istnieniu monitoringu, prawo do dostępu do nagrań  w uzasadnionych 
przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji wizerunku, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas ; 

 

8. osobie zarejestrowanej przez system dozoru wizyjnego (SDW) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej(-jego) danych osobowych narusza przepisy 

 

1    Informacje podawane  w przypadku zbierania danych os osoby, której dane dotyczą.   
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