
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

(MONITORING WIZYJNY) 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) – zwanego dalej RODO, informujemy, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego jest I Liceum 

Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 

Kolno, nr telefon (86) 278 26 61, adres email: zsp@powiatkolno.pl 

2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/ Pa-

ni uprawnień, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – adres poczty elektronicznej: 

iod@powiatkolno.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz 

ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe. 

4. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych (wizerunku) mogą być:  

a) osoby upoważnione przez Administratora danych, 

b) podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa (np. policja, 

sąd, prokuratura), 

c) podmioty przetwarzające, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – realizują usłu-

gi w zakresie konserwacji systemu monitoringu. 

5. Dane osobowe (wizerunek) będą przechowywane przez okres nieprzekraczający jednego miesiąca. Okres 

ten może zostać wydłużony w przypadku prowadzonego postępowania lub na wniosek osoby, której na-

granie dotyczy. 

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo: 

d) dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, 

e) sprostowania danych w ograniczonym zakresie, 

f) żądania usunięcia danych w przypadku przekroczenia okresu przechowywania nagrań, 

g) do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych oso-

bowych, 

h) do przetwarzania danych przez ograniczony czas, 

i) sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest nie-

zgodne z przepisami prawa. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilo-

waniu. 

 

 


