
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZET SOBOWYCH

W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE LIKSA T'OYKI W SZROPACH

W zwiqzku z realizaqqwymogow Rozporzqdzenia
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso

osobow bod
(ogolne roni

danych rzYS

stosuje maj

1. Administratorem pani/pana danych osobowych przetwarzanyclr w ramach monilorin5lu wizyjnc:go w

Szl<ole pocJstawowej im. [:elil<sa t-oyl<i w Szropich jest wyrnieniana szl<otar , l<toroj przeclstawi<;ielern i(] s;t

Dyrektor Szkoly Podstawowej im freliksa t-oyl<i w Szropach

2. Administrator powotal lnspektora Ochrony Danych : Dariusz Klimows;t<i 'moze s;iq lrani/Pan

sl<ontaktowac siq z tnspet<torem ochrony nanvcn osobowych w szl<ole Poclstawowcj im.F:r:lil<sa l-oyki

w Szropach za pomocE adresu iotl(cDi'ir;i rrrg tel 55 2394874'

3. Administrator danych osobowych przelwarza Pani/Pana dane osobowe rla podsiatwic

obowiqzujqcych PrzePisow Prawa

- poclstawq prawnE przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w rarnach rnonttoringu wizyjnego jesI

art. 108a ustawy zdnia'14 grudnia 2016r. - Prawo oSwiatowe (Dz U 22018 r' poz' 996)

- art.6 ust.1 lit. c ie RozporzqdzeniaParlamentu Europejskieglo i RarJy (l.JL.)2016/679zdrtizt 27 l<wiclttriat

2-016 r.w sprawie ocniony osob fizycznych w zwiqzku z 
-przetwarzanic+rn 

danych osobowych r w spi"erwic

swobodnego przeplywu trt i"n Oaiych oraz uchylenia dyrektywy 9li/464/V[: (ogolno rozporz;1dz-cnie tt

ochronie danYch,,RODO")

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sq

i

S

p
p

i przebieralni.

5. W zwiqzku z przetwa ach, o ktorych mowel w pl<t 4 r:dbiorcami Pan

osobowyth mogq loy6 icznej oraz pocJmioty wykorrLrjqct': zadalnia

dziatajqce na zteienle licznej, w zal<rr-:sie i w celach, ktore wynil<aj

powszechnie obowiqzujqcego prawa.

osobowe zawarte w nagraniaeh ob p ie

brane, i przechowu)e przez ol<res n i7 a

ktorym rnowa , uzysl<ane w wynrku 11 w

piacownif<ow i innyoh osob, Iitoryc ty zi

podlegajqzniszczeniu,oileprzepisyodrqbneniestanowiqinaczej

7. W zwiqzl<u z przetwarzaniem pani/pana danych osobowych przyslugulq Pani/Parru naiste2pujelcc

uprawnienia:

a) prawo dostqpu do danych osobowych, wtyrn prawo do uzysl<ania l<opiitycl'r danych;

b) prawo do zqdania sprostowania (poprawiania) tjanych osobowych w przypadku gdy darte sa1

nieprawrdtowe lub niekomPletne;

c) prawo do zqdania usuniqcia danych osobowych (tzw prawo do byc;ia za;:ornnianyrn)' w przy;:adl<ut

9dv:

- dane nte sq juz niezbqdne do celow, <lla ktorych byly zebrane ltlb w ittny sposob przetwarzane'

- osoba, ktorej dane dotyczq wniosla sprzeciw wobec 6lrz-ertwi:rzatria clanyt:lr osobov'lych,

- osoba, t<torej dane dotyczq wycofala zgocJq na przetwarzanie rlatryc;it osobowych, l<tora jest pocJstaw4

przetwarzanla danyclr ihie ma'irrnej potistawy prawnej przetwalrzarria danyr:h,

- dane osobowe przelwarzane sq niezgodnie z prawem,



- dane osobowe muszq bye usuniqte w celu wywiqzania siq z obowiqzku wynil<ajqcego z przepisow

prawa;

d) prawo do zqdania ograniczettia przetwarzatria danych osobowych * w przypadl<u, gdy:

-osoba, ktorej dane dotyczq kwestionuje prawidtowosc danych osobowych,

" przelwarzanie danych jest niezgodne z prawern, a osoba, l<torejdane dotyczq, sprzeciwia siq usuniqciu
danyclr, Zqdajqc w zamian ieh ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje juz danych cila swoich celow, ale osohra, l<torej dane dotyczq potrzebuje

ich do ustalenia, obrony lub dochodzetria roszczen,

- osoba, ktorej dane dotyczq, wniosla sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sq nadrzqdne wobec podstawy sprzeciwu,

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych -w przypadku, gdy tqcznie spelnione sq nastgpujqr:e
przeslanl<i:

- zaistrriejq przyczyny zwiqzane z-PanilPana szczegolnq sytuaclq, w przypadl<u przefwarzania danych
na podstawie zadania realizr:wanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy
p u b I icznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbqdne do celow wynil<ajqcych z prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez Administratora lub przez stronq trzeciq, z wyjqtl<iem sytuacji, w l<torych nadrzqdny
charal<ter wobec tych rnteresow rnajq interesy lub poclstawowe prawa i wolnoS;ci osoby, l<torej dane
dotyczq, wymagajqce ochrony danych osobowych, w szczegolnosci gdy osoba, l<t6rej dane dotyczil jest

dziecl<rem.

B W przypadl<u powziqcia informacjio niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej im

Feliksa t-oyki w Szropach Pani/[]ana c.lanych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesietria
skargi do organu nadzorczego wta$ciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa siq na podstawie zgody osoby, l<torej dane
dotyczq, podanie przezPaniqlPana danych osobowych Admirristratorowi ma charal<ter dobrowoltty

10. Pani/Pana dane nie bgdq przetwarzane w sposob zaufomal:yzowany i nie bgdq profilowane.

OLY


