
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt monitorowany całodobowo 
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 (ogólne rozporządzenie               
o ochronie danych), zwanym dalej RODO, 

 informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych osobowych uczniów, jest Szkoła 
Podstawowa nr 22 siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Ratowników 15, 

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana 
Stefana Dworaka przy ul. Ratowników 15 w Rudzie Śląskiej, e-mail: iod@sp22.edu.pl. 

 Pani/Pana dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu  będą przetwarzane na podstawie RODO 
art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników a także  ochrony mienia, 

 Monitoring obejmuje: teren wokół budynku siedziby Szkoły, w tym boiska szkolnego oraz wnętrze 
budynku, tj. korytarze  parteru, pierwszego i drugiego piętra oraz korytarz i szatnie uczniowskie na 
odzież wierzchnią zlokalizowane w pomieszczeniach piwnicznych.  
 

 Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej, 

 Posiadają Państwo prawo żądania: 
◦ dostępu do treści swoich danych,  
◦ ich sprostowania, usunięcia,  
◦ ograniczenia przetwarzania,  
◦ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie przy  ul. Stawki 2, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy Rozporządzenie 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).  
 

 Zebrane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 

przetwarzania tj. do 30 dni. 


