
Klauzula informacyjna Monitoring 

 

Co to jest RODO? 

RODO, to ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które 

reguluje sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych. 

Czy przetwarzamy dane osobowe?  

Szkoła przetwarza wizerunek oraz inne dane osobowe pracowników, uczniów i rodziców/opiekunów                          

a także innych osób, których w wyniku nagrań z monitoringu wizyjnego można zidentyfikować.  

Kim jest IOD? 

Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. IOD wspiera Administratora w realizacji obowiązków 

dotyczących przetwarzania danych osobowych.  

Kto jest Administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.              

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego w systemie monitoringu wizyjnego jest przetwarzane 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku w systemie monitoringu 

wizyjnego jest art. 108a - Prawo Oświatowe. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Dane osobowe zarejestrowane na nagraniach z monitoringu, będą przechowywane najdłużej 30 dni od 

momentu rejestracji w systemie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.  

Kto jest odbiorcą danych osobowych? 

Odbiorcami są podmioty przetwarzające dane na podstawie umów zawartych ze szkołą np. podmioty 

serwisujące system monitoringu wizyjnego. 

Jakie masz prawa? 

• Masz prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, nie naruszając praw osób których 

dane osobowe znajdują się w tym samym czasie na nagraniach. 

• Usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych           

w art. 17 i art. 18 RODO. 

• Anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach. 

• Wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 



W jaki sposób możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

wysyłając korespondencję na adres e-mail inspektor@skrzynka-rodo.net.pl lub na adres                                                     

e-mail Administratora spkleszczow@poczta.onet.pl oraz adres pocztowy ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów. 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, są dostępne również na stronie www.spkleszczow.pl                        

w zakładce dokumenty szkolne oraz w sekretariacie szkoły.  
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