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- MONITORING \ryIZYJNY

Zgodnie z art, 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z 27 kwiętnia 2aI6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkn z przętwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przępływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119, s. 1),

zwanego dalej,,RODO" informuj emy, że:

1. Administratorem danych osobowych w postaci Państwa wizerunku rejestrowanego
ptzez wewnętrzny monitoring wizyjny budynku stanowiącego siedzibę administratora
przy uI. ParĘzantów 23, 05-123 Chotomów jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła
Białego w Chotomowie.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - 601 285 478.
3. Dane osobowe przetwarzanę są w celu zapewnienia bezpieczehstwa i porządku

publicznego oraz ochrony osób i mienia administratora,na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f), tj. przetwarzanię jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów r ealizow anych przez administratora.

4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem korytarzę i szatnie, atakżę archiwum
budynku ptzy ul.Partyzantów 23.

5. O stosowanyrr monitoringu wizyjnym informujątakże umieszczonę przy wejściach
do placówki znaki graftczne (piktogramy).

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

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

zarejestrowania. Po upłyr,vie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
9. Osoba, ktorej dane dotycząma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo

sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
10. Osoba, której dane dotycząma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych

Osobowych w prąpadku ltznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza
przepisy RODO 
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nuprawnienia, 
o których mowa w pkt 9 i 10 klauzuli w imięniu dziecirea|izująrodzice lub

opiekunowie prawni.


