
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU MONITORINGU 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

 

1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej 

Beskidzkiej. Z Administratorem można skontaktować się listownie : Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Jana Pawła II, ul. płk. T. Semika 3 , 34-200 Sucha Beskidzka, e- mailowo: sekretariat@zssucha.pl 

oraz telefonicznie – /033/ 874 22 18 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych  jest Zbigniew Maryon, z którym można skontaktować się  

e- mailowo: iod@sucha-beskidzka.pl oraz telefonicznie: /033/ 874 95 54. 

 

3. Przetwarzanie    danych    osobowych    w    systemie    monitoringu  jest niezbędne  do 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia , na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO oraz  art.  108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 

2018, poz. 996). 

 

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe w celu wykonywania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym 

dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

6. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 1 miesiąca od dnia 

nagrania. 

 

7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania. 

 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie 

zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili. 

 

 

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

10. Monitoringiem objęte są korytarze szkoły, szatnie, wejścia do szkoły, boisko szkolne, teren 

przed głównym wejściem do szkoły od strony ulicy. 

 

11.Dodatkowych informacji dotyczących monitoringu można uzyskać w sekretariacie szkoły. 
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