
 

 
 
 
 
 

 

Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Starej Białej, adres siedziby: Stara Biała 53, 09-411 Biała, 

kontakt mailowy: sp@starabiala.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z 

inspektorem ochrony danych, Panią Magdaleną Łabędzką, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej iod@starabiala.pl 

3. Szkoła przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku, pozyskane z 

videomonitoringu 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 

art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. 

f) i art. 9 ust. 2 lit. g  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 

5. Szkoła przetwarza dane w celu: 

-  zabezpieczenia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie szkoły 

-  ochrony mienia 

-  monitoring swoim zasięgiem obejmuje najbliższe otoczenie budynku placówki 

oraz wewnętrzne ciągi komunikacyjne 

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa 

trzeciego lub do organizacji międzynarodowej; 

7. Dane przechowywane są przez okres 30 dni, chyba że stanowią one dowód w 

postępowaniu lub szkoła powzięła informację, iż mogą stanowić taki dowód – to 

termin ten ulega przedłużeniu 

8. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także 

żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w 

rozdziale III RODO; 

9. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO; 

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie 

będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że 

nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO; 

11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w 

Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (adres siedziby: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji 

przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje 

tego celu. 
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