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KLAUZULA INFORMACYJNA  
MONITORING 

 

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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:  
 
1. Administrator  

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Samochodowych  
im. Gen. S. Roweckiego „Grota” w Gliwicach, reprezentowany przez Dyrektora jednostki 
mający swoja siedzibę przy ul. Kilińskiego 24a 44-122 Gliwice 

 
2. Inspektor ochrony danych Administratora  

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: 
iod@zssam-gliwice.pl 

 
3. Cel i podstawa przetwarzania 

1) Celem przetwarzania danych osobowych zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników 
oraz ochrony mienia i terenu wokół budynku. 

2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest Art. 6 ust. 1 lit e 

rozporządzenia 2016/679 RODO w związku z art. 108a z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe. 

 
4. Okres przechowywania danych osobowych 

1) Nagrania z monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie szkoły przy ul. Kilińskiego 24a 
są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 16 dni, a następnie trwale usuwane. 

2) Nagrania z monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie warsztatów szkolnych  
przy ul. Strzelców Bytomskich 25 są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni, 
a następnie trwale usuwane. 

3) 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 określony w pkt 1 i 2 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego 
zakończenia postępowania 

  
7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: 

 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii 

 poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych 

 przenoszenia danych osobowych 

 ograniczenia przetwarzania danych 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 

8. Informacje dodatkowe 

 nagrania nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów świadczące usługi dozoru oraz 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa 

 nagrania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym 
profilowania 

 dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
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