
Klauzula informacyjna monitoring 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, 

że:  

Dane Administratora 

Danych Osobowych 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Sochaczewie reprezentowany przez 

Dyrektora,  96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 

Dane Inspektora 

Ochrony Danych 

Robert Żuchowski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z 

dopiskiem „ZSCKP Sochaczew” lub pisemnie na adres siedziby Administratora 

Cel i podstawa 

prawna 

przetwarzania 

 Zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Szkoły na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, 

 Monitoring obejmuje części zewnętrzne infrastruktury (elewacje budynku, drzwi wejściowe 

główne oraz poboczne, tereny zielone, parkingi) oraz części wewnętrzne infrastruktury (korytarze, 

drzwi dyżurki, drzwi do innych pomieszczeń). 

 Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze  

i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom udzielana jest pomoc pedagogiczno-psychologiczna, 

pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że 

stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w 

pkt. 2 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, 

w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w 

tych pomieszczeniach osób 

 Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób 

ciągły. 

Odbiorcy danych 

osobowych 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w 

szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, prawnych i doradczych, 

Przekazywanie 

danych osobowych 

poza EOG 

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Okres 

przechowywania 

danych osobowych 

Nagrania obrazu monitoringu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, 

których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla 

których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia nagrania. Po 

upływanie ww. okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe 

uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają 

zniszczeniu poprzez nadpisanie danych, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

Prawa związane z 

danymi osobowymi 

 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach 

określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.), 

 jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem,  

 prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), 

Podstawa obowiązku 

podania danych 

osobowych 

 Przetwarzanie danych osobowych osób przebywających na terenie szkoły w postaci wizerunku jest 

konieczne ze względów technicznych,  

 Na terenie Szkoły znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany, 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu 

decyzji i profilowaniu 

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania 

 


