
Św. Katarzyna, dnia 02.06.2021 r.  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotyczycąca prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie  

Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa 

Tysiąclecia 

Informuję, że 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:  

• Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Św. Katarzynie im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, 55-010 Św. Katarzyna ul. Głowna 94 kierowana 

przez Dyrektora, 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa 

Tysiąclecia powołał Inspektora ochrony danych kontakt: e-mail sp.katarzyna94@gmail.com , tel. 

71-3116378, 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz innych 

osób odwiedzających instytucję, a także ochrony mienia. Monitoring obejmuje teren wokół budynku, hol i 

ciągi komunikacyjna Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Prymasa tysiąclecia, 55-010 Św. Katarzyna, ul. Główna 94,. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e 

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 

• Dane będą udostępniane wyłącznie Szkole Podstawowej w Osłej lub innym organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, a także powierzone do przetwarzania firmie serwisującej urządzenia 

monitoringu (przy spełnieniu wymagań określonych w art. 28 RODO). 

• Pani/Pana dane będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego 

zapisywanego w sposób ciągły oraz przechowywane przez okres 20 dni, a w przypadku gdy nagranie jest lub 

może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa  do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania,  

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

• W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował 

zautomatyzowanej decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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