
Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej RODO) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119
str.1) informujemy o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.
Można się z nami skontaktować:
a) przesyłając korespondencję na adres: Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku,

ul. Szczecińska 47, 78 - 400 Szczecinek
b) pocztą e-mail: sekretariat@zs1ken.szczecinek.gawex.pl
c) telefonicznie: 94 37 431 22

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z inspektorem ochrony danych kierując korespondencję na ww. adres z dopiskiem Inspektor Ochrony
Danych, lub na adres e-mail: iod@powiat.szczecinek.pl

3. Monitoring wizyjny obejmuje budynek szkoły, budynek internatu oraz kompleks boisk sportowych Orlik.

4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będziemy przetwarzać
w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO, w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 ze zmianami).

5. Pani/Pana dane osobowych mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane w rejestratorze danych
i przechowywane przez 14 dni. Rejestracji i zapisowi podlega jedynie obraz (bez dźwięku).

7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
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