
Klauzula informacyjna 

dotycząca monitoringu wizyjnego w Przedszkolu w Brzostku 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 15 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO 

informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych uczniów i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Przedszkole                   

w Brzostku reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą ul. Szkolna 9, 39-230 Brzostek 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : 
 tel.: 14 68 03 013 

 E-mail: iodcuw@brzostek.pl 

 

3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie należącym do Przedszkola w Brzostku oraz 

zabezpieczenia mienia. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

 z art. 6 ust 1 lit. f  (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) 
 art. 108a. 1 ust. z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe 

 art. 22 
2 
Kodeks pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U.2018.0.917 t. j. 

 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom upoważnionym z mocy prawa. 

 

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą  przez okres 1 miesiąca. Po upływie w/w okresu uzyskane 

w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe są usuwane lub nadpisywane przez 

nagrania z kolejnych dni.  

W sytuacji, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń nagrania przechowywane 

są przez okres konieczny do wyjaśnienia sprawy i 3 miesiące po jego upływie. 

 

6. O stosowanym monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki umieszczone bezpośrednio                       

w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych.  

Teren jednostki jest monitorowany zewnętrznie: przy wejściach od strony północnej, od strony zachodniej               

i od strony południowej budynku przedszkola. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu 

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie 

wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu                    

w Przedszkolu w Brzostku. 
Monitoring nie obejmuje pomieszczeń wewnętrznych budynku przedszkola. 

 

7. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania 

informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu 

informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO. 

 

8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są 

przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 
 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 
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