REGULAMIN
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkół Nr 2 im Ks. Warcisława w Szczecinku

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu
w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku

OBIEKT MONITOROWANY
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej RODO) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119 str.1) informujemy o przetwarzaniu
danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego.
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV
w Szczecinku. Można się z nami skontaktować przesyłając korespondencję na adres:
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku., ul. 1-go Maja 22,
78-400 Szczecinek,
e-mail:
sekretariat@zs2warcislaw.eu,
skrytka
ePUAP:
/zs2szczecinek/SkrytkaESP lub telefonicznie: 94 37402-46
2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych możesz się
kontaktować z inspektorem ochrony danych kierując korespondencję na ww. adres
z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych, lub na adres e-mail: iod@powiat.szczecinek.pl
Monitoring obejmuje :
a) kamery wewnętrzne
• podpiwniczenie szkoły :
− schody i wejście do szkoły
− hol główny podpiwniczenia- rzut na drzwi do toalet
•

I piętro szkoły:
- część holu i schody

•

II piętro:
- część holu i schody

•

Górny, dolny łącznik, sala gimnastyczna
- hol górnego łącznik
- hol dolnego łącznika
- hol wejścia na sale gimnastyczną

•

- sala gimnastyczna
b) kamery zewnętrzne
ściana boczna budynku szkoły od strony głównego wejścia do budynku

•

boczna ściana budynku wjazd na parking szkolny

•

boczna ściana sali gimnastycznej z rzutem na boisko
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•

ściana tylna budynku szkoły z rzutem na ( zieloną klasę)

3. Dane osobowe gromadzone przez system monitoringu będziemy przetwarzać w celu
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Podstawę
prawną przetwarzania danych stanowi art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe.
4. Dostęp do Twoich danych osobowych będą miały podmioty posiadające prawnie
uzasadniony interes oraz podmioty świadczące usługi serwisowe.
5. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 14 dni od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie przepisów prawa lub administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one
stanowić dowód w takim postępowaniu, termin przechowywania nagrań ulegnie
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo żądać dostępu do danych
osobowych, żądać sprostowania nieprawidłowych danych, ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, które Ciebie dotyczą. W celu
skorzystania z ww. praw należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szczecinku lub przesłać na adres
78-400 Szczecinek ul. Stanisława Staszica 18. Każde Twoje żądanie zostanie przez nas
rozpatrzone i zostaniesz poinformowany o podjętych przez nas działaniach. Każde Twoje
żądanie zostanie przez nas rozpatrzone i zostaniesz poinformowany o podjętych przez nas
działaniach.
7. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz
prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przebywanie w obszarze objętym monitoringiem spowoduje, że zgodnie z ww. przepisami
ustawy Prawo oświatowe, pozyskamy Twoje dane osobowe.
9. Nie będziemy wykorzystywali Twoich danych osobowych w procesie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

