
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego 

Szanowna Pani/Szanowny Panie 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopankach, z siedzibą Kopanki nr 52, 64-330 Opalenica, telefon: 

614473630, e-mail: szkola@spkopanki.eu 

2. Inspektorem Danych Osobowych jest: Rafał Bachorz, e-mail: rafal.bachorz@itodo.pl 

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

a) celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę oraz ochrona mienia. 

b) art. 6 ust. 1. lit c 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 przypływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE; 

c) art. 6 ust. 1. lit e 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 przypływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE; 

d) art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

e) dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów wynikających z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. 

4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom: 

a) podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego; 

b) podmiotom, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania; 

5. Nagrania z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres 1 miesiąca 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) prawo dostępu do przetwarzania danych osobowych, 

b) prawo do sprostowania danych – ograniczony zakres, 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Nagrania nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

8. Nagrania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

9. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

https://maps.google.com/?q=ul.+Stawki+2,+00-193+Warszawa&entry=gmail&source=g
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