
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

dotyczy monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Tyczynie  

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 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 zwane w skrócie RODO),   informuję o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych 

w związku z zastosowaniem monitoringu wizyjnego oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym 

związanych: 

I. Administrator danych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Tyczynie, adres: ul. Grunwaldzka 25, 36 – 020 

Tyczyn, tel. 17/ 22 19 362, e-mail: zespols@intertele.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół  

w Tyczynie. 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Tyczynie jest Pani Agnieszka Chmiel; dane kontaktowe:  

tel. 17/ 22 19 362; e-mail: agchmiel@op.pl, adres do korespondencji jak powyżej. 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

1. Poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia porządku 

publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia, tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów  

i pracowników oraz zabezpieczania i ochrony mienia Zespołu Szkół w Tyczynie.  

2. Monitoringiem objęto teren szkoły zewnątrz budynku, wszystkie wejścia do szkoły i całe obejście dookoła 

szkoły oraz wnętrze szkoły, wejście główne, szatnię, hol mały, hol duży dolny, hol górny, klatkę schodową, 

wejście i korytarz od strony biblioteki, korytarz za salą gimnastyczną i korytarz obok sali 19. 

3. Łącznie używanych jest 18 kamer. Nie stosuje się kamer atrap. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego stanowi  art. 6 ust. 1  

lit. c) i art. 9 RODO oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

ze zm.). 

      IV.         Odbiorcy danych osobowych:  

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez  podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa  lub stosownej umowy z administratorem, odbiorcą danych będzie również wykonawca usług serwisowych.    

V.  Okres przechowywania danych osobowych: 
 

 Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni.  

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
 

1. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych na zasadach 

art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO.  

 

2. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych administrator naruszył przepisy RODO 

osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.   

  

                                                                                 Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie 

                                                        mgr Dorota Tarańska - Klęsk 
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