
Klauzula informacyjna - monitoring 
wizyjny 

w Zespole Szkół w Niebocku 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE.L 2016.119.1) informujemy, że:  
 
1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest 

Zespół Szkół w Niebocku, Niebocko 1, 36-200 Brzozów reprezentowany przez Dyrektora 

Zespołu Szkół. 
 

2. W Zespole Szkół w Niebocku został powołany Inspektor ochrony danych, z którym można 

kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor-odo@wp.pl. 
 

3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na 

terenie monitorowanym, zgodnie z: art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. ze zm.), art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz.U.2018.917 t.j. ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2018.1000). 

 

4. Monitoringiem wizyjnym objęto: wejścia i wyjścia z budynku Zespołu Szkół w Niebocku, 

korytarz na parterze, korytarz na I piętrze budynku, boisko szkolne, chodnik bezpośrednio 

przylegający do budynku głównego, parking. 
 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie wniosku w oparciu o przepisy prawa w tym m. in.: Policja, 

Prokuratura.  
 

6. Dane osobowe osób objętych monitoringiem nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO. 
 

7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania (w zależności od wielkości 

nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania 

prowadzonego na podstawie prawa. 
 

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach 

określonych w art. 15 RODO oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wszystkie 

wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).  
 

9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 
 

10.Dane osobowe objęte monitoringiem nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

w tym również w formie profilowania. 
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