Tekst klauzuli do umieszczenia na znaku graficznym
Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Lublińcu, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Obejmuje budynek szkoły oraz
teren wokół budynku. Nagrania są przechowywane przez 10 dni. Więcej informacji można
uzyskać: pod numerem telefonu – 34 351 14 22, w sekretariacie szkoły, na stronie
internetowej szkoły.
MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu,
ul. Droniowicka 45, 42-700 Lubliniec – Administratora danych osobowych,
2. Celu prowadzenia monitoringu wizyjnego jest poprawa bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie szkoły oraz na terenie do niej przylegającym, zapewnieniu
porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, ograniczenia liczby sytuacji
niepokojących w szkole i w jej bezpośrednim otoczeniu. System monitoringu obejmuje
korytarze szkoły, wejście do budynku, jego otoczenie, drogę, chodnik i plac zabaw.
3. Monitoring został wprowadzony w oparciu o zapisy art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 RODO - Dz.Urz. UE L 119, s. 1), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).
4. Zapisy z monitoringu są przechowywane nie dłużej niż 10 dni od dnia nagrania.
5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych
osobowych
6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie, ul. Stawki 2.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne, służby porządkowe na
podstawie obowiązujących je zasad pozyskiwania danych.
8. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 34 35 11 422, 781
054 956 lub drogą elektroniczną sp2.lubliniec@wp.eu
9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych informacji udziela wyznaczony poprzez
Administratora Inspektor Ochrony Danych dostępny pod numerem telefonu 34-351-3794, email: iod@cuw.lubliniec.pl

