Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

1. Administratorem danych osobowych systemu monitoringu wizyjnego jest Szkoła
Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie reprezentowana przez Dyrektora,
z siedzibą w Żarnowie, ul. Przedborska 10
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor.jakubowska@gmail.com,
tel:605217903
3. Podstawą prawną dla prowadzenia Monitoringu jest: art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
w związku z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z
2018 r. poz. 996).
4. Monitoring stosowany jest do rejestracji zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom
i pracownikom przebywającym w najbliższym otoczeniu budynku, a także
do zapewnienia ochrony mienia Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza
w Żarnowie.
5. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem boisko szkolne, wejścia do szkoły i hali
sportowej oraz parking szkolny.
6. Administrator przetwarza Twój wizerunek.
7. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku
naruszenia
lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.
8. Odbiorcami Państwa
danych osobowych będą osoby upoważnione przez
Administratora. Zarejestrowane przez Monitoring dane osobowe będą przekazywane
wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
9. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni, chyba że zapis
monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte
postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania. Po tym czasie zostaną nadpisane nowymi danymi.
10. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (realizacja powyższych
praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie, których odbywa się
przetwarzanie danych oraz z RODO).
11. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa
danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

