
 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 (Dz. Urz. UE L
119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Zespół Szkół  im.  Wł.  Broniewskiego  w
Świdwinie  ul.  Kościuszki  28  zwany  dalej  administratorem.  Telefon  kontaktowy  do
administratora 94 365 24 74, e- mail zespolwbron@pro.onet.pl

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  (IODO)  jest:  Marlena  Krawczyk,  e-  mail:
ido@zsswidwin.pl

3. Monitoring  wizyjny  w   Zespole  Szkół  im.  Wł.  Broniewskiego  w  Świdwinie  został
wprowadzony w celu promowania bezpieczeństwa w szkole poprzez stały nadzór wideo nad
miejscami,  w  których  mogą  wystąpić  zachowania  naruszające  bezpieczeństwo  w  szkole
(zastraszanie,  wyłudzanie,  bójki),  zapobiegania  zachowaniom  ryzykownym  (kradzieże,
dewastacje), kontroli zachowań uczniów, eliminowania zachowań agresywnych, zapobiegania
zagrożeniom związanym ze stosowaniem używek: papierosy, e-papierosy, alkohol, i substancje
psychoaktywne, tabaka itp., kontroli przestrzegania regulaminów szkolnych, monitoringu osób
wchodzących na teren szkoły, ochrony mienia szkoły.

4. Monitoringiem wizyjnym objęte są korytarze, wejścia do budynków oraz place przynależące do
Zespołu Szkół

5. pomieszczenia i place objęte monitoringiem są oznaczone w sposób widoczny i czytelny za
pomocą odpowiednich znaków

6. Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  ani  do  organizacji
międzynarodowych

7. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione instytucjom państwowym w
zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych takim jak Policja, Sąd, Prokuratura na
pisemny wniosek.

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres   8  dni  po tym terminie będą automatycznie
kasowane.  W przypadku  kiedy  nagrania  stanowią  dowód  w  postępowaniu  karnym,  termin
przechowywania  kopii  ulega  przedłużeniu  do  czasu  zakończenia  prawomocnym  wyrokiem
sądowym nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń w postępowaniu
karnym lub cywilnym (podstawa prawna Ustawa z dnia 23-04-1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U.
2017 poz. 459 z zm.),  Ustawa z dnia 06-06-1997 r Kodeks Karny (Dz. U. 2018 poz. 2204 ze
zm. Ustawa z dnia 20-05-1971 r Kodeks Wykroczeń (Dz. U. 2018 poz 618 ze zm.)). Po upływie
w.w. terminów nagrania ulegają zniszczeniu.

9. Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

10. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki  2,  00-193  Warszawa)  w  przypadku  gdy  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych
Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

11. Pani/Pana dane  nie będą podlegały  zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w
tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
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