Informacja dla osoby , której wizerunek został utrwalony przez system
szkolnego monitoringu wizyjnego
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie z siedzibą przy
ul. Mickiewicza 27, 72-420 Dziwnów (dalej: Szkoła). Zadministratorem danych można się
skontaktować telefonicznie pod numerem 91 38 13 579 lub na adres e-mail: sp@dziwnow.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez email: iodo@dziwnow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania.
Utrwalony przez system monitoringu wizyjnego Pani/Pana wizerunek jest przetwarzany w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa mienia szkoły.
Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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(RODO) w związku z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1. PC Mrówka -Tomasz Wieczorek ul. Żeromskiego 1, 72-420 Dziwnów
2. Właściwe organy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów
zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 30 dni poczynając od 1 dnia zarejestrowania
Pani/Panawizerunku.
Sposób przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane
profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych jest obowiązkiem ustawowym spoczywającym na administratorze
związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkoły i mienia placówki.
samorządu lokalnego.
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