Informacja związana z prowadzonym monitoringiem wizyjnym
Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, których dane osobowe (wizerunki) są
przetwarzane w związku z monitoringiem wizyjnym prowadzonym w Niepublicznej Szkole Podstawowej
„ODYSEJA” w Strumieniu
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ODYSEJA” w Strumieniu informuje - zgodnie z art. 13 ust.1
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 „RODO” –
iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ODYSEJA”
w Strumieniu z siedzibą 43-246 Strumień ul. 1 Maja 20,
• podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wizerunku) stanowi art. 6 ust.1 c)
RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
• celem przetwarzania jest wykonanie obowiązków wynikających z art. 108 lit. a) ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) - jest to niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia,
• Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym
i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane,
• obszar monitoringu obejmuje: ciągi komunikacyjne szkoły, szatnia okryć wierzchnich, klasy i teren
przyległy do budynku szkoły,
• okres przechowywania danych jest nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem, że nagrania dotyczące
incydentów mogą być przechowywane dłużej, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia
odpowiednich postępowań,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana
danych.
Szanowni Państwo,
w celu m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia prowadzony jest monitoring wizyjny z
rejestracją obrazu.
Obszar monitoringu obejmuje: ciągi komunikacyjne szkoły, szatnię okryć wierzchnich, klasy i teren
przyległy do budynku szkoły. Pełny tekst informacji prawnej na ten temat znajdziecie Państwo na stronie
www.odyseja.info, w zakładce „RODO”.

