
KLAUZULA INFORMACYJNA 

(do wniosku o zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego) 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych  jest Zespołu Szkół im H. i K. Gnoińskich w 

Siennicy (adres: 05-332 Siennica ul. Mińska 38, adres e-mail: 

sekretariat@zssiennica.pl, numer telefonu: 25 7572224) – reprezentowany przez 

Dyrektora.  

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

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24 lub pisemnie  

na adres siedziby Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o zabezpieczenie 

nagrań z monitoringu wizyjnego .  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz 

przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. 

celu tj. przez okres 10 lat.  

6. Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza Europejski  Obszar  

Gospodarczy  (obejmujący  Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:  

−  do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe 

jej dotyczące, a jeżeli  

ma  to  miejsce,  jest  uprawniona  do  uzyskania  dostępu  do  nich  oraz  stosowanych  

w  tym  zakresie  

informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;  

−  prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;  

−  prawo do ograniczenia przetwarzania;  

−  prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

−  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (ul.  Stawki  

2,  00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO).  

8. Odbiorcami  Państwa  danych  będą  podmioty  lub  organy  upoważnione  na  mocy  

przepisów  prawa. W szczególności odbiorcami, do których mogą być przekazane 

Pani/Pana dane, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do 

załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator przekazał  

wniosek.  Pani/Pana  dane  mogą  zostać  przekazane  także  podmiotom, którym 

Administrator  na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zleci wykonywanie czynności związanych z koniecznością przetwarzania danych.  

9.  Nieprzekazanie  danych  skutkować  będzie  brakiem  realizacji  celu,  o  którym  

mowa   

w punkcie 3.  
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10. Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  lecz  nie  

będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.  

 


