KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Leżajsku
W związku z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na
podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone
poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Leżajsku z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 1, 37-300
Leżajsk (dalej: ZSP nr 1 w Leżajsku). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem
Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZSP nr 1 w Leżajsku.
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych przy ZSP nr 1 w Leżajsku
służy następujący adres email: rafalzelazo@gmail.com.
3. ZSP nr 1 w Leżajsku może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe za
pomocą monitoringu w następujących celach:
- zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych,
pracowników, ale również innych osób odwiedzających oraz ochrony mienia
SP nr 3
w Leżajsku, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1
lit. c) RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
4. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów
obowiązującego prawa (np. Policja, Sąd Powszechny)
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów
prawa, przez okres 14 dni , a w sytuacjach spornych lub
wymagających wyjaśnienia – przez okres nie dłuższy niż do czasu
zakończenia postępowania.
7. W związku z przetwarzaniem przez ZSP nr 1 w Leżajsku, Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZSP nr 1 w Leżajsku
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
9. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zachowania wymogów
bezpieczeństwa
w zakresie ochrony osób i mienia.
10. Pani/Pana
dane
nie
będą
przetwarzane
w
procesie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

