
Szkoła Podstawowa 
Im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce 
ul. Malinowa 41 
62-070 Dąbrówka 

 

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Administratorem danych osobowych (ADO) jest Szkoła 
Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, ul. Malinowa 41, 62-070 Dąbrówka 
reprezentowana przez Dyrektora Iwonę Napierałę, 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Błażej Naja, będą Państwo mogli skontaktować się nim w 
każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka – adres e-
mail: blazejnaja@wp.pl, 

3. Na podstawie art. 108a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. c 
oraz e RODO – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Szkoły, to jest w 
pomieszczeniach Szkoły oraz na terenie wokół Szkoły z wyłączeniem pomieszczeń, w których odbywają 
się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku 
tych nagrań można zidentyfikować, Szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane 
(patrz pkt 3) i przechowuje je przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. 

5. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu 
zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można 
zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom 
uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) Otrzymania potwierdzenia przetwarzania jego/jej danych osobowych; 
b) dostępu do danych; 
c) otrzymania informacji dodatkowych na temat przetwarzania; 
d) żądania od administratora danych osobowych sprostowania nieprawidłowości w ich danych 

osobowych, które są przechowywane; 
e) uzupełnienia danych osobowych, jeśli są one niepełne; 
f) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) dotyczących sytuacji: 

• kiedy dane nie są już potrzebne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie 
zebrane lub przetwarzane, 

• w przypadku, gdy dane są w inny sposób przetwarzane, niezgodnie z prawem, 
g) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• kwestionuje Pani/Pan prawidłowość ich danych, 
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, 
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń, 

h) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy 
RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
 
 


