
Klauzula Informacyjna 

W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b 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). 

 

 

 

 

 

 

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym 

bezpieczeństwa uczniów i pracowników) oraz ochrony  mienia, ochrony przeciwpożarowej  i przeciw-

powodziowej.  

2. Monitoring wizyjny obejmuje pierwsze wejście główne  wraz ze schodami i placem przed wejściem 

do budynku szkoły, drugie wejście główne do części szkoły podstawowej, a także plac zabaw, dojście 

(chodnik) z parkingu do szkoły oraz boisko szkolne. Dodatkowo monitoringiem objęte są wewnętrzne 

korytarze na każdym piętrze wraz z przewiązką. 

3. Administratorem Danych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest : Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Zatorze reprezentowany przez Dyrektora. 

4.  W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:  

a) listownie: ul. Kongresowa 11, 32-640 Zator. 

b) przez e-mail: zsozator@wp.pl  

c) telefonicznie: +48 (33) 841 08 03  

5. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych jest możliwy 
pod adresem iod.oswiata@zator.pl  
6. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. 
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych „RODO”,  oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
oświatowe. 
8. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) 
maksymalnie do ok. 3 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na 
podstawie prawa.  
9. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do 
przetwarzania danych przez ograniczony czas. 
10. Zarejestrowane dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają 
udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
11. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach 

określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w 

art. 18 RODO. 

12.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 
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