KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych
w systemie monitoringu wizyjnego ( CCTV)
w placówce

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
Zgodnie z art. 13 ust.1 -2 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 (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych) – dalej zwane RODO

1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem systemu monitoringu
wizyjnego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 reprezentowana przez Dyrektora placówki, z siedzibą ul.
Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki. Kontakt z Administratorem danych można uzyskać pod adresem
placówki lub tel. (22) 755-53-91 ; e-mail: sp2grodzisk@poczta.onet.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych (związanych z procesem monitoringu, jego
bezpieczeństwa i dostępu jedynie osób upoważnionych przez Administratora, a także firmy ochraniarskiej
z którą zawarto wymaganą umowę powierzenia przetwarzania danych) pełni wyznaczony przez
Administratora danych - pan Robert Kozłowski- Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można uzyskać
kontakt pod adresem mail: iod@cdkp.pl ;Telefonicznym Punktem Kontaktowym RODO : 604-362-559
lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.

3. OBSZAR OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM
Systemem objęty jest najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu położonego na nieruchomości zlokalizowanej
przy ul. Westfala 3 oraz wewnętrzne korytarze i wybrane pomieszczenia użytkowe zgodnie z przyjętą
polityką bezpieczeństwa placówki. Monitoring rejestruje jedynie obraz bez zapisu dźwięku z otoczenia
kamer. Rejestrowane dane nie są przekazywane żadnym podmiotom, ani poza obszar EOG, nie podlegają
profilowaniu i automatyzacji decyzji podejmowanych na ich podstawie.

4.CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Cel przetwarzania \kategoria danych
Zapewnienie
bezpieczeństwa
uczniów,
pracowników oraz ochrony mienia, poprzez
zastosowanie
środków
technicznych
umożliwiających rejestrację obrazu
Kategoria danych :
+ wizerunek twarzy
+ zachowania behawioralne osoby
+ czas przebywania w obszarze monitoringu

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1. Pkt. c) RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze:
a) Zgodnie z art.108a ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U/
z 2018 r. poz.996 i 1000 )
b) Zgodnie z art.9a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z
2018 r. poz.994 i 1000)

5. REJESTRACJA DANYCH, CZAS ICH PRZECHOWYWANIA I UDOSTĘPNIANIE
Wszystkie dane rejestrowane przez system monitoringu są zapisywane i dostępne przez okres nie krótszy
niż 21 dni. Czas ten jest zależny od ilości rejestrowanych zdarzeń i pojemności pamięci rejestratora systemu.
Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisane. Administrator danych na wniosek
organów prowadzących postępowania oraz na wniosek osób trzecich dla celów dowodowych zabezpiecza
zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i
porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia. Każdorazowo zabezpieczenie zdarzeń
zarejestrowanych przez system monitoringu odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora
danych przez podmiot będący strona w zdarzeniu. Zabezpieczone dane są udostępniane tylko organom
prowadzącym postepowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom które
działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.

6. PRAWA NALEŻNE
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie prowadzone przez Administratora narusza przepisy dotyczące
bezpieczeństwa ochrony danych lub prywatności. Zawsze możesz skontaktować się z naszym Inspektorem
Ochrony Danych w celu uzyskania bezpłatnej porady lub wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

