KLAUZULA INFORMACYJNA
Monitoring
1. Administratorem systemu monitoringu jest Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Gubinie, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin (nr tel. 684558240, e-mail
eckziu@eckziugubin.pl), zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Łukasz Ziemba, e-mail: iod.ziemba@gmail.com
3. Monitoring stosowany jest w celu :ochrony mienia na terenie placówki, zapewnienie bezpieczeństwa
uczniów i pracowników, zapewnienie osób przebywających na terenie placówki, ograniczenie zachowań
i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, ustalanie sprawców czynów
nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce i jej otoczeniu, ograniczanie dostępu
do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych, zapewnienie bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki.
4. Dyrektor placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za
pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.
5. Kamery zlokalizowane są w następujących miejscach:
a) kamery wewnętrzne:
Budynek szkoły: parter: korytarz i hol, I piętro: hol, korytarz , II piętro: hol, korytarz
Budynek internatu :parter: korytarz
b) kamery zewnętrzne: wejście główne do szkoły,
6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych
danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od daty nagrania. W przypadku, w którym nagrania
obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu
nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
7. Dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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).

