
 Monitoring wizyjny – klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 12 i 13 ust. 1 i 2 oraz w zakresie prawa do dostępu do danych osobowych art. 
15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 
osobowych z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z dnia  04.05.2016 r. (dalej jako: 
RODO) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochronie danych osobowych i 
Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r.  informuję, że: 

  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza 
Korczaka, ul. Marcinkowskiego 2, 66 - 010 Nowogród Bobrzański. 

2. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim został wyznaczony Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: 
iod@nowogrodbobrz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu Szkoły Podstawowej, w tym: 

 zewnętrzne obszary terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim, 
ul. Marcinkowskiego 2 

 wewnętrzne obszary Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim, w tym: 
korytarz na parterze i na piętrze 

 4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na 
rejestratorze danych i są dostępne przez okres do 7 dni. Po tym terminie dane zostają 
automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz 
(bez dźwięku). 

5. Osoba upoważniona do bieżącej obsługi monitoringu odpowiedzialna za rejestrację obrazu 
zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają 
bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu obywateli oraz niszczeniu i kradzieży mienia dla celów 
dowodowych: 

a)  na wniosek osób trzecich;  

b)  na wniosek organów prowadzących postępowania; 

c)  na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim – 
Administratora Danych Osobowych. 

6. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa 
się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom 
prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, 
sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. 



7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 
porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
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), 
ustawy z dnia 10 maja 2018r, o ochronie danych osobowych (art. 154 ustawy[1]) oraz na 
postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy. 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do 
ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i 
Lichtenstein. 

10. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym 
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), w przypadku gdy 
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych. 

  

 

[1] Art. 154   W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 
996) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu: 

„Art. 108a. 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i 
pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, 
radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad 
pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci 
środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). 

 


