Informacja dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu
Informuję, że na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w
Pyrzycach funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają
identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w
ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Wchodząc na teren obiektu wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi im. Leonida Teligi, którą reprezentuje Dyrektor. Z Administratorem można
skontaktować się listownie: ul. Poznańska 2, 74-200Pyrzyce.

2.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Joanna Marczewska, z którą można skontaktować
się poprzez adres e-mail iod.stargard@gmail.com

1.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz ochrony osób i mienia (zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).

2.

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym
dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

3.

Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 14 dni od dnia
nagrania i są nadpisywane.

4.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa
danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach
informatycznych.

