
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING 

 

 

„Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)” 

informuję, że: 

1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnie ciążącego na administratorze tj. 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom oraz w celu ochrony osób i mienia 

szkoły- art.6 ust.1 lit c., ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO” oraz art.108 a 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996 z późn.zm) 

2. Administratorem systemu monitoringu jest IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach                 

z siedzibą przy ul. Radiowa 1, 25-317 Kielce, tel. 41 36 76 505, fax. 41 36 76 929,             

email: sekretariat@4lo.kielce.eu  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, 

możliwy jest pod numerem tel. nr. (41) 36- 76-103 lub adresem email: iod@4lo.kielce.eu 

4. Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym: 

a. Szatnia wejściowa 

b. Korytarze 

c. Świetlica 

d. Pomieszczenie z umywalkami w łazience chłopców na parterze 

e. Teren boisk i wokół budynku  

5. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa                  

na terenie monitorowanym. 

6. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora. 

7. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych 

osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.  
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9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi        

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

10. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom  

w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. policji, sądom, prokuraturze 

na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym w zakresie, w jakim 

mogłoby to naruszyć prawa i wolności osób trzecich. 

11. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 14 dni, a następnie dane ulegają 

usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. 

12. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków organów wymienionych w 

punkcie 10, 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 postepowania, którego 

przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny. 

13. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane 

są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych  

oraz zachowania w poufności przetwarzanych danych osobowych. 

14. Dane zawarte na nośnikach fizycznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają 

udostępnianiu w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej. 

15. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami 

informacyjnymi:  

 

 

 

 

 

 

       

  

 

          


