
Obowiązek informacyjny dla prowadzenia monitoringu wizyjnego 

 

 

 

1. Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych pozyskanych na drodze monitoringu 

    wizyjnego? 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku 

 

 

2. Podstawa prawna  i  cel  przetwarzania  danych. 

 

    Twoje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r.  

    o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 24 maja 2018, poz.  1000);  Rozporządzenie  Ministra  

    Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  11  maja  2015 r.  w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań 

   w celu zapewnienia   przestrzegania   przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  przez 

   administratora  (Dz. U. z 2015r. poz. 745). 

 

 

3. Jak długo będą przechowywane Twoje dane? 

  

   Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia nagrania. Po tym 

   czasie następuje nadpisanie, nagranie nowego materiału w miejsce  starego  przez  co  stary 

   ulega skasowaniu. Jedynie w  przypadku,  w  którym  nagrania  obrazu  stanowią  dowód  w 

   postępowaniu prowadzonym  na  podstawie  prawa  lub  mamy  uzasadnione  przesłanki  do 

   tego,  iż  mogą  one  stanowić  dowód  w  postępowaniu,  są  zgrywane  na  nośnik  cyfrowy  

   i przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

4. Przysługuje Ci prawo do: 

 

   - informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu; 

   - dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

   - prawo do żądania anonimizacji wizerunku i/lub usunięcia swoich danych, 

   - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

   - przenoszenia swoich danych, 

   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

   - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznasz, że 

      przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie  danych  

      osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

      z dnia 27 kwietnia 2016r oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 

     (Dz.   U. Z 24 maja 2018, poz. 1000); Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  

     z dnia 11 maja 2015 r.  w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia 

     przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora (Dz. U. z 2015r 

     poz. 745). 

 

 


