
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny 

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.Urz. UE L119/1) informuję, że: 

1. Administratorem  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Inowrocławiu przy ul. Z.Kurka 16, tel. 
+48 523574180, e-mail: sekretariat@sp16.eu. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iodo@amster.eu. 

2. Przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie  wizerunku zarejestrowanego przez system 
monitoringu odbywa się na podstawie art. 22

2 
§1 kodeksu pracy,art.108a ustawy prawo oświatowe oraz art. 

6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Przetwarzania  danych osobowych w zakresie zarejestrowanego wizerunku jest niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników i innych osób oraz ochrona mienia i kontrola zachowania w tajemnicy 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę / administratora na szkodę, a tym samym jest 
ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora. 

4. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary:  

 wejścia do budynku (zewnętrzne i wewnętrzne kamery), 
 korytarze,  
 teren szkoły. 

5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne 
maksymalnie przez okres 1 miesiąca. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności 
dysku rejestratora. Po zapełnieniu miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i 
zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Administrator dla celów dowodowych 
zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, w tym w szczególności 
zdarzenia, które  zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia. 

6. Dane osobowe będą mogły być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa, tj. organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, 
prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Osobie monitorowanej przysługuje  prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba ta może  wnieść sprzeciw w dowolnym 
momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej  danych 
osobowych. Osobie przysługuje  również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tj. do organu ochrony danych 
osobowych, jeżeli stwierdzi ona, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa 
w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) oraz nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego. 


