
KLAUZULA   INFORMACYJNA    DOT.   PRZETWARZANIA   DANYCH   OSOBOWYCH 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz z uwagi na niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

 

TOŻSAMOŚĆ  ADMINISTRATORA Administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkół w Byczynie; 46-220 Byczyna, ul. Borkowska3; 

dyrektor@zsbyczyna.com  

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 

 DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: 

iod@byczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

CEL PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA  

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach administracyjno – porządkowych związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa obiektu szkoły. W budynku szkolnym monitoringiem wizyjnym objęte są hole główne przy wejściach 

do budynku i korytarze, boisko i plac zabaw oraz klasy na pierwszym i drugim piętrze. W zakresie zbierania takich 

danych osobowych jak imię, nazwisko i inne dane kontaktowe podstawa przetwarzania danych jest  art. 16 ust. 1 lit. E 

rozporządzenia 2016/679tj. z uwagi na niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W 

zakresie monitoringu wizyjnego (utrwalanie wizerunku) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.c 

w/w rozporządzenia tj. z uwagi na niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

wynikającego z ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. Nagrania z monitoringu są przechowywane przez okres 

10 dni od daty zarejestrowania chyba, że ich gromadzenie przez dłuższy okres czasu jest niezbędne do ochrony przed 

roszczeniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym podmiotom, w szczególności zgodnie z art. 15 

§ 2 Kodeksu Postepowania Karnego. Pani / Pana dane osobowe przekazywane są firmom świadczącym usługi lub 

związanymi umowami cywilnoprawnymi z Zespołem Szkół w Byczynie. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Wszystkie dane będą przetwarzane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt stosownie od daty ich 

pozyskania. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 

ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych 

osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: ul. Stawki 2, 00193 

Warszawa, telefon 22-8607086. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 

LUB OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość wejścia na teren Zespołu Szkół w Byczynie,. 
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