Informacja o monitoringu

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisem 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, ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. L119/1, dalej RODO administrator czyli Szkoła Podstawowa im. Wł.Orkana w Skomielnej Białej informuje:
	Administratorem Pana/Pani jest Szkoła Podstawowa im. Wł.Orkana w Skomielnej Białej zwana dalej Administratorem;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez telefon komórkowy  668620696.
Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej został zainstalowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, Prawo Oświatowe 108a, 222 Kodeks Pracy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Pani/Pana dane nie są udostępnione odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej, Policji, Prokuraturze, Sądowi lub organom Samorządu Terytorialnemu w związku z prowadzonym postępowaniem;
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. do 30 dni, a w przypadku w którym nagranie obrazu stanowi dowód postępowania, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Po upływie w/w okresu, dane uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego podlegają komisyjnemu zniszczeniu potwierdzone protokołem;
Przysługuje Pani/Panu prawo do treści swoich danych osobowych, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (art.20)
Posiada Pani/Pan możliwość wnoszenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych;
Udostępnione przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji obrazu pochodzącego z monitoringu wizyjnego administratora. Odmowa udostępnienia danych Pani/Pana, spowoduje odmowę wstępu do obiektów Administratora;
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


