
 
 

 
 administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach, ul. 

T. Kościuszki 15, 32-100 Proszowice  

 monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym 

 podstawą przetwarzania są przepisy art. 108a ustawy - prawo oświatowe jak również art. 9a ustawy o 
samorządzie gminnym 

 zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni /po tym okresie dane są nadpisywane 

 osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych  

 osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 pełna klauzula dostępna pod adresem: http://www.sp1.proszowice.pl/ 

 
 

 

  



 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO” oraz Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w 
Proszowicach  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego, informujemy, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach  z siedzibą przy 

Kościuszki 15, 32-100 Proszowice reprezentowany przez Dyrektora Szkoły. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Damian Król – iodo@proszowice.pl, tel. bezp. 12 385 12 23 lub 12 386 10 20, 12 386 10 

05 wew. 153. 

3. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu przetwarzane będą w celu realizacji ochrony budynku oraz bezpieczeństwa pracowników 

oraz uczniów szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i f RODO w związku z art. 22(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz 

art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

4. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu mogą zostać powierzone podmiotom realizującym zadania ochrony mienia oraz podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom na podstawie przepisów prawa lub osobom, 

których dane dotyczą w ramach prawa do informacji, 

6. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni po wskazanym okresie zostaną 

zastąpione nowymi nagraniami. 

7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 

uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie będą podlegały profilowaniu ani 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywanej pracy przez pracowników. 

11. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarno-higienicznych, szatni, pokoju socjalnego oraz palarni. 
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