Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE
L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana
Pawła II w Miechowie, ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest za
pomocą poczty elektronicznej: iodzs2miechow@gmail.com lub pod numerem
telefonu: 41 38 311 74.
3. Dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. c) oraz e)
RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony
mienia zgodnie z art. 108a Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59
z późn. zm.).
4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem:
 wejścia do budynku Szkoły oraz parking, korytarze, szatnie
 wejście do budynku Warsztatów szkolnych - pracowni ćwiczeń praktycznych
oraz parking, korytarze, szatnię
5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie
placówki znaki graficzne (piktogramy).
6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. 3 będą przechowywane przez
14 dni. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane. Chyba że zapis
monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte
postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
9. Osobie której dotyczą dane (lub jego opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia (chyba że
przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku
ciążącego na Administratorze danych) , ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
10. Osobie której dotyczą dane (lub jego opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
11. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

