
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania dotycząca przetwarzania 

danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), informuję że: 

 

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest 

Zespół Szkół w Jodłowej (adres: 39-225 Jodłowa 888) adres e-mail: sekretariat@liceumjodlowa.pl, 

numer telefonu: 14 683 30 58). 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: 

iod@liceumjodlowa.pl,numer telefonu 14 683 30 58). 

3. Dane osobowe  będą przetwarzane  w  celu  zapewnienia bezpieczeństwa uczniów  

i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania. W 

przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 

ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób 

zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 

108a Prawo oświatowe oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty udzielające wsparcia placówce na 

zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa UODO oraz prawo do: informacji o istnieniu monitoringu w 

określonym miejscu, dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do żądania 

animizacji wizerunku i/lub usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych. 

 



 

Wzór oświadczenia 

dotyczącego monitorowania 

Ja,  

  

(imię i nazwisko pracownika/osoby świadczącej pracę z innego tytułu) 

 

wykonujący pracę na stanowisku  

  

(określić stanowisko) 

 

w jednostce: Zespole Szkół w Jodłowej, 39-225 Jodłowa 888 

       (nazwa i adres Szkoły) 

przyjmuję do wiadomości, że u mojego pracodawcy stosowany jest monitoring wizyjny,  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz 

zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę. 

 

 

 

 

(imię i nazwisko – czytelny podpis; data złożenia oświadczenia) 

 


