Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu
1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych
osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dalej ZSOMS).
Z administratorem można się skontaktować poprzez pocztę email: sekretariat@sms.ostrowiec.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez
adres e-mail: iod@sms.ostrowiec.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych
osobowych przez ZSOMS oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych
osób przebywających na terenie ZSOMS oraz ochrony mienia.
Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w oparciu o zapisy art. 108a. Ustawy Prawo oświatowe oraz art.22² § 1 Kodeksu pracy.
4. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych
osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, np. organom władzy publicznej.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu
stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania w
granicach określonych przepisami RODO.
7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
8. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren budynków ZSOMS. Miejsca objęte
monitoringiem oznaczone zostały odpowiednimi znakami informacyjnymi. Przebywanie na terenie
należącym do szkoły jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w
systemie monitoringu.
9. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby
informacje na temat konkretnych osób, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje,
które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te osoby
wpływać.

