
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w monitoringu wizyjnym 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, 
informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na rejestratorach systemu 
monitoringu wizyjnego placówki i otoczenia jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 z siedzibą w 
Warszawie (00-380), ul. Leona Kruczkowskiego 12b, tel.: (22) 795 46 03, adres e-mail: 
wislana.kropelka@przedszkole41.waw.pl reprezentowany przez dyrektora zespołu szkolno-
przedszkolnego. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z tym przetwarzaniem. Prosimy o kontakt na adres mailowy: IOD@sp34.waw.pl lub 
listownie na adres podany w punkcie 1 z informacją, że wiadomość jest adresowana do inspektora 
ochrony danych.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa na terenie monitorowanym - zadanie realizowane w interesie publicznym w związku z  
art. 108a ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (podstawa z art. 6 ust.1 lit c i e RODO). Miejsca 
objęte monitoringiem oznaczone są symbolem graficznym – symbol kamery z napisem obiekt 
monitorowany.  

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych 
osobowych będą: 

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu: firma świadcząca usługi konserwowania 
systemu monitoringu, osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes 
realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez 
kamery systemu. (odbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO);  

b) dane mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Sąd, 
Prokuratura) w związku z prowadzonym postępowaniem. 

5) Dane z monitoringu są przechowywane do 14 dni, następnie są nadpisywane przez aktualne dane z 
kamer. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków ww. organów,  w szczególności, gdy 
urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa 
osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring  

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w monitoringu przysługuje Pani/Panu 
prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu (realizowane poprzez wywieszenie 
tablic informujących i informacji przy wejściu do szkoły), prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych 
przypadkach, - prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji wizerunku na 
zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, a także 
sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługują ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie 
nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne 
nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8)  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  przebywania  na terenie 
Szkoły.  


