
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny  

Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich, 19-400 Olecko, Babki Oleckie 12 

 

W związku z realizacją wymogów 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 
(zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach 
monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły: 

 
1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców dotyczących monitoringu 

wizyjnego jest Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich reprezentowana przez dyrektora 

Mirosława Matusiaka – tel. 87 520 62 28;  

2. Dyrektor powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można z nim kontaktować się poprzez 

 e-mail: zibi63@poczta.onet.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego oraz ochrony osób i mienia szkoły. 

4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem pomieszczenia wewnętrzne oraz teren 
zewnętrzny w obrębie szkoły. 

5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki 
graficzne. 

6. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

7. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich. 
8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 28 dni od dnia zarejestrowania. 

Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane. 
9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne 
do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

……………………………………………..                                ……………………………………………….                                              

      (miejscowość, data)                                                                       (podpis czytelny rodzica/ opiekuna) 

 


