
Klauzula informacyjna 

dotycząca monitoringu wizyjnego  

w Przedszkolu w Brzostku 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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 osobowych- -  dalej „RODO” Dyrektor szkoły informuję iż: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Przedszkole w Brzostku reprezentowana przez 

Dyrektora Przedszkola,  siedziba: ul. Szkolna 9, 39-230 Brzostek 
Dane kontaktowe Administratora: z Dyrektorem Przedszkola można się skontaktować pod numerem telefonu 

146398010, na adres e-mail: przedszkolebrzostek@interia.pl lub w siedzibie administratora. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : 

 Tel.: 14 68 03 013 

 E-mail: iodcuw@brzostek.pl 
2. Cele przetwarzania danych osobowych 

Cel przetwarzania – Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. 
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), 

z art.108 a ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 – doprecyzowanie 

zasad realizacji zadania dyrektora szkoły(placówki) – zapewnienie bezpiecznych warunków zajęć i pracy i art. 

Art.  22
2
.  2  Kodeks Pracy. 

4. Odbiorcy danych 

Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie: 

 Podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. Policji, Sądom oraz innym 

podmiotom publicznym, gdy wystąpią z takim żądaniem z związku z toczącym się postępowaniem- w oparciu o 

stosowną podstawę prawną oraz innym podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania 

danych osobowych.  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

 inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. 

obsługa informatyczna ) 

 osoby upoważnione przez administratora 
Okres przechowywania danych 

Zapis monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres 30 dni chyba że zapis monitoringu obejmuje  

zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 
5. Prawa podmiotów danych 

Ma Pani/Pan pełne prawo dostępu do nagrań swoich i swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, (w 

ograniczonym zakresie), prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, , prawo do sprzeciwu 

wobec przetwarzania. Prawa te mogą być ograniczone z uwagi na prawa innych osób, które znalazły się w polu 

widzenia monitoringu /kamery/. Prawo do przenoszenia danych – nie ma zastosowania. 

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
7. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Prawa 

Oświatowego a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dopełnienia obowiązku 

szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły. W przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne. 

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Przetwarzanie podanych danych nie będzie podlegało zautomatyzwaniu w tym profilowaniu, o którym mowa  art. 22 

ust. 1 i 4 RODO 

9. Przekazywanie danych do Państw Trzecich, organizacji międzynarodowych 

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

mailto:iodcuw@brzostek.pl

