
 

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego  

w Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. U. UE. 

L.119.1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 12         

im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku, 09-402 Płock ul. Brzozowa 3,             

Tel 24 364 31 90  

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest 

za pomocą poczty elektronicznej elzbieta.wituska@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34 

3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z:  

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes 

Administratora) w zw. z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.). 

4. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/dzieci  

i pracowników oraz ochrony mienia placówki.  

5. Dane rejestrowane są w formie obrazu. 

6. Monitoringiem wizyjnym w placówce objęto następujące pomieszczenia wejście 

główne, korytarz, hole, wyjście ze szkoły. 

7. Odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane 

osobowe w imieniu Administratora na podstawie przepisów prawa oraz umów.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz 

organizacji międzynarodowych. 

9. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 14 dni 

kalendarzowych a następnie kasowane automatycznie chyba że zapis monitoringu 

obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – 

wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, uzyskania kopii swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

12. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

RODO. 


