
Klauzula informacyjna - MONITORING WIZYJNY 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji 

pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369) w związku 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 Technicznych im. gen Władysława Andersa w Białymstoku, zwany dalej 

„Administratorem”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl. 

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).  Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku 

wejścia na teren budynku Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. 

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 wynika to z przepisów obowiązującego prawa. Po upływie wymaganego okresu, nagrania uczniów, 

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

4. W razie takiej konieczności nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane wyłącznie organom 

ścigania i wymiarowi sprawiedliwości na ich wyraźne wezwanie (np. Policja, Prokuratura, Sąd). 

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,  przysługuje Pani/Panu 

prawo do: 

1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe 

nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których 

zachowania zobowiązany jest Administrator; 

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów 

prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO. 

6. 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. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą 

prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 pkt c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, 

na podstawie art. 20 RODO. 

7. Jednocześnie informujemy, że przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą przekazywane do 

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

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Co więcej Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, iż żadne decyzje wywołujące 

wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na 

automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 


