MONITORING WIZYJNY
w Zespole Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych
I II Stopnia Nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie
Realizując wymagania określone w art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej:„RODO”)
informujemy, że:
1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st.
im. G. Bacewicz z siedzibą w Warszawie (01-172), ul. Tyszkiewicza 42, NIP: 5272120063 (dalej: „Administrator”).
2. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i ochrony mienia.
3. Obszar monitoringu obejmuje: na zewnątrz: wejście, parking, boisko oraz wewnątrz budynku: główne korytarze
parteru i pięter.
4. Monitoring nie obejmuje: klatek schodowych, pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze, sali gimnastycznej, szatni i przebieralni, sali koncertowej, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne
(piktogramy).
6. Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu jest art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 108a ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe.
7. Dane osobowe z monitoringu wewnętrznego przechowywane są przez okres 45 dni od dnia zarejestrowania
a zewnętrznego 25 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
8. Utrwalenia materiału filmowego na zewnętrznym nośniku elektronicznym i okres przechowywania na nim
danych wynosi nie dłużej niż 6 miesięcy, chyba że okoliczności będą wymagały dłuższego okresu np. jako dowód
w sądzie.
9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących.
10. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów
obowiązującego prawa.
11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować mailowo:
iod@bacewicz.edu.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w związku z wykonaniem praw przysługujących osobie
a określonych w art. 16-21 RODO.
12. Zgłoszenie żądania realizacji prawa dostępu należy dokonać bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
13. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Prezesa Urzędu, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza
przepisy RODO. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl.

