
 
Klauzula informacyjna - MONITORING WIZYJNY 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w dalszej części „RODO”) informujemy 

o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły: 

 

1. Administratorem systemu monitoringu oraz Administratorem danych 

osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. 

Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok. Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania danych osobowych znajdujących się na terenie placówki. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych tel. 600887851. 

3. Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 

art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 996) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Oznacza to, że 

rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku 

wejścia na teren budynku. Nagrania obrazu zawierają wizerunek uczniów, 

pracowników i innych osób oraz są przetwarzane przez Administratora wyłącznie 

w celu, dla którego zostały zebrane. Nagrania przechowuje się przez okres nie 

dłuższy niż dwa tygodnie. Po upływie wymaganego okresu, nagrania uczniów, 

pracowników i innych osób zostaną usunięte, o ile przepisy odrębne nie stanowią 

inaczej. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, termin określony 

powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do 

danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje 

prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO, zatem 

prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.  

5. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub do organizacji międzynarodowej. 

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące 

przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

7. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania. 


