
OBIEKT MONITOROWANY

Klauzulą inJormacyjnu łlniktl,jqca :e spełnienitt obowiq:ku inJbrmaq,jnego

ł, o b ec o s ó b o bj ęty c h monit or ingi em t i lj nl, t t t

zespół szkolno-przedszkolnv nr 1 w Brodnicv

Stan prawn,v na dzień: 11 września 2020 r.

l) Administratorem systemu monitoringu wizl,jnego jest Zespól Szkolno-Przędszkolny nr l w Brodnicy,, który

reprezentu_ie Dyrektor jednostki.

Darre teleadręsowę: ul. 3 Maja 4, 87-300 Brodnica, tel. (056) 49 823 43, adres e-mail: zsp lbrodnica@sp l .pl

2) Administrator \.vyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pani Monika Ratkowska, z któryrn mozna

kontaktorvać się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: m,ratkol,vska@spl.pl oraz korespondencl,jnie na adres

Administratora.

3) Monitoring stosowany.jest w celu ochrony mienia oraz zapervnienia bezpieczeństwa na terenie monitororranvIn tla

podstar,viear1. l08austa\,vyzdnia1.1 grudnia20l6r, -Prawooświatowe(tj.Dz.U.zż020r,poz.9l0zpożn. zrn.),art.

22] ustalvy zdnia26 czerlvca 1914r. -Kodekspracy(tj. Dz.LI .z2020 r, poz. 1320) izgodnie zart.6 ust. l lit. e. f
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161619 z dnia 27 kwietnia 20l6 r. w sprawie ochrony, osób

fiz,vcznych w związku z przętwarzaniem danych osobowych i w sprarvie swobodnego przepĘwu takich dany,,ch oraz

uchylenia dyrekrywy 95l46lWE (zrvanego również ogólnym rozporzadzetriem o ochronie danych lub RODO).

4) Zapisy z monitoringu przecholv1,,l,vane będą w okresię maksyrnalnie wylloszacylll 3 miesiące, co r.vyriika z przepisói,v

pralvatj. art.22) §3 ustawy zdnia26 czerwca l914r.- Kodęks pracy (tj. Dz.U.z2020r. poz. 1320) iart. l08a ust.,1

ustatv]/, zdnia 14 grudnia 2016r. - Prał,o ośr,viatowe (tj. Dz. U. z2020 r. poz.9l0 zpoźn. zm,).

5) Osoba zarejestrowana przęz s),stem rnonitoringu ma prawo:

- dostepu do danych osobowych na podstawie aft. 15 RODO,

- ograniczeniaprzetwarzania, o ile lvystepują przesłanki określone w ar1. 18 RODO.

6) Osobie zare_jestrowane.j przezsysteln tnonitoringu przysługuje prarvo rvniesienia skargi do organu rladzorczego. czvli

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobor,vych (ul. Stawki 2,00-193 Warszar.va). gdy uzna PaniiPan, że przetrrarzanie

Pani,"Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7) Odbiorcami danych osobowych mogą bl,c wvłącznie podmioty upralvnione do uzyskania dany,ch osobolvl,ch na

podstarvie przepisórv prawa lub uprzednio udzielonych zgód.

8) Rejestrowanie obrazu obejnuje obszary niźej rrvnrieniorle:

Wewnątrz budynku szkoły

podstawowej

Na zelvnatrz budynku

szko§, podstawowe_j

Wewnatrz budynkLr

przedszkola

Na zewnatrz bLrdynku

przedszkola

- korytarz na paftęrze,

- korytarz na I piętrze

budynku

- wejście do szkoły od

strony boiska szkolnego

(lewe skrzydło drzwi

patrząc od strony boiska),

- lłejście do hali sporrowej.

- obszar od strony ul. 3

Maja,

- cześc terenu parkingu,

- teren przejazdu przez-

szlaban parkingowy,

- teren placu zaba:w,

- teren boiska spofiowego,

- teren boiska szkolnego.

Nie dotvcn,. Nie dotyczy.


