KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o
ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej jako: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej ADO) monitoringu wizyjnego
(zwanego dalej Monitoringiem) jest Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka
Chopina w Solcu Kujawskim – mgr Wiesław Nowak.
2. W Szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Natalia
Sieracka, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym UMiG
Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7 bądź za pomocą adresu e-mail
daneosobowe@soleckujawski.pl
3. Monitoring obejmuje:
- budynek szkoły (wejście/wyjście ze szkoły)
- obszar wokół szkoły (chodniki, parkingi, tereny zielone)
4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji
pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, szatni i przebieralni.
5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez Monitoring zapisywane są na rejestratorze
danych i są przechowywane przez okres 30 dni. Po tym terminie dane zostają
automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko
obraz (bez dźwięku).
6. ADO zabezpiecza dla celów dowodowych zarejestrowane przez Monitoring
zdarzenia, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu uczniów i pracowników
oraz niszczeniu i kradzieży mienia, wyłącznie na wniosek organów ścigania i sądów.
7. Dane osobowe uczniów, pracowników oraz innych osób, których dane w wyniku
nagrań Monitoringu można zidentyfikować (dalej: Wy) przetwarzane będą wyłącznie
w celu, w jakim zostały zebrane tj. dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i
pracowników lub ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO w zw. z art.
108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
z późn. zm.)
8. Wasze dane mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom ścigania.
9. Wasze dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich oraz nie będą podlegały
automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
10. Przysługuje Wam prawo dostępu do swoich danych osobowych.
11. Przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
12. Macie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
ADO, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście.

