
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia  

Rejestracja obrazu (monitoring)  
  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi 

w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel.: 77 469 54 41 , e-mail: 

szkola@psp.dobrzenwielki.pl  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Tynda, tel. +48 504 112 162, e-mail: iod@efigo.pl  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony 

mienia. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:  

a. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to 

obowiązek określa:  

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych osobowych: organy ścigania, wymiar sprawiedliwości 

oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie 

właściwych ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisów prawa i / lub umów, czy innych instrumentów 

prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany.  

  

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:  

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, 

nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa, albo administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w 

postępowaniu, wówczas termin przechowywania nagrania obrazu ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania.  

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia swoich danych, gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi 

przepisami prawa i możliwe dla administratora.  

7. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie Państwa danych osobowych:  

a. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  

b. nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.  

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym jest obowiązkowe.  

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości 

przebywania na terenie objętym monitoringiem.  

9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.  

10. Państwa dane osobowe nie są profilowane.  


