SZKOŁA PODSTAWOWA nr 217
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie
04-450 Warszawa ul. I. Paderewskiego 45

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW WCHODZĄCYCH NA
TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z Rozporządzeniem 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
(RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie
UE informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie, ul. Ignacego Paderewskiego
45, 04-450 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Danych pod adresem e-mail: m.zarnecka@sp217.pl
3. Dane osobowe w postaci wizerunku osoby zarejestrowane przez kamery monitoringu
wizyjnego będą przetwarzane przez Administratora:

w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów odnoszących się do konieczności
zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na terenie użytkowanym przez
Administratora na podstawie art.108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO.
4. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym na podstawie
umów powierzenia przetwarzania danych, w tym wykonawcom usług ochrony mienia, sprzętu
technicznego.
5. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 14 dni,
chyba, że zostaną przekazane w ramach toczącego się postępowania upoważnionym do tego
organom.
6. Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo dostępu do treści
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wjazdu i poruszania się
po terenie Szkoły.

Monitoringiem objęta jest budynek szkoły oraz teren wokół szkoły.
System monitoringu rejestruje obraz (bez dźwięku) w systemie całodobowym.

