
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 MONITORING 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), (dalej 

Rozporządzenie) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ) 

(dalej Ustawa) informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Branżowa Szkoła I stopnia w Gniewkowie  z siedzibą 

w Gniewkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5   

Kontakt jest możliwy za pomocą te.. 523558425; adresu e-mail: sekretariat@szgniewkowo.edu.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z inspektorem ochrony danych poprzez adres 

e-mail: bezpieczenstwo.informacji1gmail.com 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w związku z rejestrowaniem obrazu zdarzeń i w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. 

4. Podstawą prawną działania monitoringu jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

prawo oświatowe  (Dz.U.2018 poz. 996 z późn. zm.). 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

 podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa; 

 podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od nagrania, a w 

przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu.  

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo 

dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych,  prawo do usunięcia danych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

9. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

10. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

12. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 

przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji). 

 

 


