
 
Inspektor Ochrony Danych e-mail: bezpieczenstwo.informacji1@gmail.com 

 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 

 
Na podstawie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Raciążku (adres: ul. Szkolna 

3, 87-721 Raciążek, telefon kontaktowy 054 283 1891). 
 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem  
Ochrony Danych pod adresem e-mail: bezpieczenstwo.informacji1@gmail.com. 
 
3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  obowiązków  prawnych  ciążących  na  
Administratorze. 
 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora. 
 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
 
-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się  
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/
mailto:inspektor@cbi24.pl


 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 

 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1 informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w 

Raciążku (adres: ul. Szkolna 3, 87-721 Raciążek, telefon kontaktowy 054 283 1891). 
 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

.bezpieczenstwo.informacji1@gmail.com 
 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w 

tym przepisów archiwalnych. 
 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 
 
6) Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora. 
 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Państwa danych. 
 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych  
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której 

dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 
 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych. 

https://poczta.wp.pl/k/


Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania,  
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 

 

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu 

wizyjnego jest Szkoła Podstawowa im. KEN w Raciążku (adres: ul. Szkolna 3, 

adres e-mail: raciazeksppg@wp.pl , numer telefonu: 542831891). 

 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres           

e-mail: bezpieczenstwo.informacji1@gmail.com ) 

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 

pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w informacji, 

których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę. 

 

uczniów 

tajemnicy 

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy 

od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął 

wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu 

do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych 

osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. 

Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art. 22.Ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę 

uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią). 

 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych;  
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

mailto:raciazeksppg@wp.pl
https://poczta.wp.pl/k/
mailto:malgorzatasapalska@cbi24.pl

