
Klauzula informacyjna 
 

•  Monitoring prowadzony w budynku i na terenie Szkoły  jest prowadzony przez Dyrektora 
Szkoły który jest  Administratorem Danych. 

•  Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony mienia 
budynku a w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły. 
Ochrona wraz z  monitoringiem realizuje prawnie uzasadniony cel realizowany przez 
Administratora, który jest środkiem pomocniczym w  celu zapewnienia bezpieczeństwa 
na terenie przy budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej 
przy ul. Jana Pawła II 20 tzn. wejście główne, wejście boczne, stojaki rowerowe, boisko, 
plac przed Szkołą, plac zabaw, plac na tyłach budynku  oraz wewnątrz budynku w obszarze 
korytarzy, szatni, parteru i pięter. 

•  Monitoring  nie  obejmuje  pomieszczeń,  w  których  znajdują  się  zajęcia  dydaktyczne  wychowawcze,  gabinety  w których jest 
udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, przebieralnie, sale gimnastyczne,  gabinet profilaktyki zdrowotnej, toalety, stołówka 
i pozostałe miejsca Szkoły. 

•  Administratorem danych systemu monitoringu jest  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej 
Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia zapewnienie 
bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły, podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w związku z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe . 

•  Zapisy monitoringu dotyczące starej części szkoły są przechowywane są przez okres 6 dni i samoczynnie się kasują,  
natomiast zapisy monitoringu dotyczące nowej części szkoły przechowywane są przez okres 12 dni i samoczynnie się kasują.  
W przypadku zaistnienia konieczności utrwalenia materiału filmowego na zewnętrznym nośniku elektronicznym, okres 
przechowywania na nim danych wynosi nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu 
wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiedniego postępowania. 

•  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. 

•  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych Zgłoszenie żądania realizacji prawa 
dostępu należy dokonać pisemnie w sekretariacie Szkoły.  Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo 
możliwość kontaktu  
z  Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu mailowego: a.hein@podkowa-szkola.pl , 22 758-95-67 

•  W razie pytań technicznych dotyczących monitoringu prosimy o kontakt poprzez Sekretariat Szkoły lub tel. 22 758-95-67 
•  Nadzór techniczny i konserwatorski prowadzi przedsiębiorstwo: Usługi Handlowe Eli- Elżbieta Dziewańska 
•  Kontakt z Administratorem jest możliwy w formie osobistej, tradycyjnej na adres : Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 

Warszawy Jana Pawła II 20, 05-807 Podkowa Leśna lub tel. 22 758-95-67 albo email : a.hein@podkowa-szkola.pl 
•  Regulamin monitoringu wizyjnego dostępny na stronie internetowej www.podkowa-szkola.pl w zakładce RODO. 


