
Klauzula informacyjna – MONITORING WIZYJNY 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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 Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkół Ponadpodstawowych                 

w Niemcach, ul. Różana 8 , 21-025 Niemce , zso.niemce@powiat.lublin.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy 

pod adresem korespondencyjnym Administratora, bądź za pomocą adresu e-mail: iod-

edukacja@powiat.lublin.pl. 

3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach. 

4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring 

przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 

Placówki oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO, na  postawie art.22² 

§ 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku Prawo oświatowe. 

5. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym 

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane 

i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku 

podlega tylko obraz (bez dźwięku). 

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, 

prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania 

w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) 

lub organizacji międzynarodowej. 

9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. 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  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, ul. Różana 8, 21-025 

Niemce.  

11. Dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 


