OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - MONITORING
Administrator
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach,
adres: ul: Kozielska 39, reprezentowany przez dyrektora placówki, adres mail: www.zsp5gliwice.pl
Inspektor ochrony danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Anny Rębisz, z którym może się Pani /
Pan kontaktować:
 pisząc na adres korespondencyjny: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, 44 – 100 Gliwice,
ul. Kozielska 39
 pisząc na adres email: sekretariat@zsp5.gliwice.eu
 telefonicznie pod numerem 32 237 99 50 lub 32 237 94 15
Cel i podstawa przetwarzania
1.

Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest:
a. Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i pracownikom w czasie organizowanych zajęć oraz ochrona mienia Szkoły.
b. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrona mienia Jednostki.

2.

uczniom

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Art. 6 ust. 1 lit. f. 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.
b. Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w związku z art.
108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
c. Art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy.

Okres przechowywania danych
3.

Nagrania z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące,
a następnie trwale usuwane.

Prawa osób, których dane dotyczą
4.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne
z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

5.

Na mocy art. 11 RODO, administrator informuje, że nie prowadzi stałej identyfikacji osób na
nagraniach, a zatem nie ma możliwości wykonania praw określonych w art. 15-20 RODO
(tj. prawo do dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo
do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych), chyba, że osoba, której dane dotyczą
dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować i nie będzie to naruszało praw
i wolności innych osób będących na nagraniu.

Informacje dodatkowe
6.

Nagrania nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa.

7.

Nagrania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym
profilowania.

