Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w
systemie monitoringu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Skokach z siedzibą na ul. Poznańskiej 2, 62-085 Skoki.
2. Inspektorem ochrony danych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach
jest Pani Daria Mendel, dane kontaktowe: e-mail: skokisp/at/poczta.onet.pl, tel. (61)
8124021.
3. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w celu
załatwienia sprawy objętej wnioskiem (formularzem, pismem) w związku z realizacją
celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest:
a) Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w
celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym
lub w celu uzasadnionego interesu Administratora jako pracodawcy.
b) Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych
jest:
I.
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi;
II. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora (pracodawcę).
5. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
a) podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w
szczególności organów ścigania, organów kontrolnych, organów systemu ubezpieczeń
społecznych, NFZ.
b) podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w
świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową,
ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie
techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
6. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do 3
miesięcy od nagrania.
Termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
prowadzonego na podstawie przepisu prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada
Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) przenoszenia swoich danych osobowych,
f) w stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez
Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie,
g) wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej
wycofania,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych. Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić.
Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych
uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

