Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu
1.

Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych
osobowych jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl,
telefon: 41 247 20 42.

2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres
e-mail: iod@arx.net.pl lub pisząc na adres naszej placówki.

3.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli,
pracowników i innych osób przebywających na terenie naszej placówki oraz ochrony mienia.
Podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o
zapisy art. 108a. Ustawy Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

4.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na
podstawie przepisów prawa.

5.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu
stanowią dowód w postępowaniu lub, gdy mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten
ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6.

Prawa osób, których dane dotyczą
Na zasadach określonych przepisami RODO, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

7.

-

prawo dostępu do swoich danych osobowych,

-

prawo do ograniczenia ich przetwarzania,

-

prawo do usunięcia danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.

8.

Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych
Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów – wejście do budynku, wejście na
salę gimnastyczną, korytarz. Przebywanie na terenie obiektów Zespołu Szkół i Placówek Publicznych
Nr 3 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w systemie
monitoringu.

9.

Informacje o profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane, co znaczy, że szkoła nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby
informacje na temat konkretnych osób, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby
decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te
osoby wpływać.

