
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku  

z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego 

W związku z postanowieniami 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) (Dz. U. UE.  

z 2016 r., L 119, poz. 1) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach 

informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła 

II w Siedlcach reprezentowana przez Dyrektora, dane kontaktowe: ul. Wiśniowa 5, 

08-110 Siedlce, e-mail: sekretariat@sp11.siedlce.edu.pl, tel. 25 794 36 81. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Panią Paulinę 

Skrouba, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.  

Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@sp11.siedlce.pl 

3. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów  

i pracowników oraz innych osób przebywających na terenie należącym do Szkoły 

Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach oraz ochrona mienia. 

4. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO  

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

5. Monitoring wizyjny obejmuje korytarze oraz teren wokół budynku szkoły. 

6. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane będą w zależności od wielkości 

zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia 

nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą 

one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane  

w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają 

zniszczeniu.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).   

9. Pani/Pana dane nie trafią do państwa poza UE lub organizacji międzynarodowej oraz 

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   
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