OBIEKT MONITOROWANY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
I SŁABO SŁYSZĄCYCH W KATOWICACH

Monitoring zewnętrzny obejmuje: wejście główne do budynku od ulicy
Grażyńskiego 17 oraz obszar od wewnętrznej strony budynku.
Monitoring wewnętrzny obejmuje: holl, korytarze na parterze

i pierwszym piętrze budynku)

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (zwanej dalej RODO) Zespół Szkolno –
Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących , zwanym dalej Administrator ;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Agata Krystek-Jadwiżuk, e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl,
tel. 32 6061328.
3. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
i pracowników oraz ochrony mienia na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących. Przetwarzanie danych jest realizowane w oparciu o przepis prawa tj. na podstawie art.
6 ust. 1 lit. e RODO , w związku z art. 108a. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz w oparciu o 222 Kodeksu Pracy § 1
Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty i instytucje prawnie dopuszczone do przetwarzania tych
danych;
5. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż
3 miesiące od momentu utrwalenia nagrania;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje
danych osobowych pochodzących z monitoringu;

