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Informacje dotyczące przetwarzania  

danych osobowych pozyskanych  

z monitoringu wizyjnego 
 

Administratorem danych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego jest:  

Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie, ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów, tel. 15 8682035, e-mail:  

looopat@pro.onet.pl   

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych w szkole: tel. 15 8684958, e-mail: 

lo.opatow@wp.pl.  

Dane z nagrań monitoringu wizyjnego są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów 

i pracowników oraz ochrony mienia szkoły.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest:  

art. 6 ust. 1 litera e) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) – 

zwanego dalej RODO,  

art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),  art. 

154 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  

Dane z nagrań monitoringu wizyjnego nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane mogą 

być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach 

prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).  

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których 

w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla 

których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. 

Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu.  

Osobom pełnoletnim lub prawnym opiekunom uczniów, których wizerunek został 

zarejestrowany, przysługuje prawo dostępu do danych, ograniczenia ich przetwarzania 

i żądania ich usunięcia  w przypadkach określonych w art. 15, 17 i 18 RODO.   

Jeżeli przetwarzanie danych z monitoringu narusza obowiązujące przepisy prawa, osobom, 

których wizerunek został zarejestrowany przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO.   

W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.  

 


