
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie 

monitoringu wizyjnego 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Zespół Szkół Elektronicznych  z siedzibą przy ul. M. Karłowicza 20 Bydgoszcz 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo 

kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:  

iod@um.bydgoszcz.pl  

lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Zespół Szkół Elektronicznych  z 

siedzibą przy ul. M. Karłowicza 20 Bydgoszcz 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku spoczywającego na 

administratorze na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe 

Dz. U. z 2017r, poz. 59, z późn. zm. oraz na podstawie kodeksu pracy (Art. 222 § 1 Ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.). 

3.  Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, 

pracowników i osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrona mienia placówki. 

4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa.  

5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz szkoływ 

szczególności mogą to być firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju 

systemów informatycznych, pracownicy placówki na podstawie posiadanych upoważnień 

nadanych przez Dyrektora placówki oświatowej. 

6. System monitoringu wizyjnego obejmuje: 19 kamer wewnętrznych i 12 zewnętrznych 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia 

nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, 

termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania.  

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 

b. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania  w przypadku: 

i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej 

ich przetwarzania, 

ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo 

wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu 

umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

c. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Pani / Pana dane osobowe  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
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