
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY -  MONITORING WIZYJNY 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób f izycznych w związku                            

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Rozporządzenie Ogólne w sprawie ODO) informujemy, że teren placówki jest monitorowany przez system monitoringu wizyjnego za pośrednictwem kamer 
przemysłowych. 

1) Monitoringiem wizyjnym objęte są budynki  i obiekty   Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Karola  Wojtyły w Kozach, będącej jednocześnie 
siedzibą Virtus sp. z o.o.,  a w szczególności monitorowane są obszary ujęte w: „Rejestrze obszarów objętych monitoringiem wizyjnym”. 

2) Administratorem danych (wizerunek osób) jest jest Virtus sp. z o.o.  43-340 Kozy, ul. Cmentarna 19. 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email :  biuro@kozyszkola.edu.pl;  telefonicznie pod numerem:  33 432  27 93  lub pisemnie                    
na adres siedziby administratora. 

3) Podstawą prawną przetwarzania zapisu monitoringu jest: 

 art. 222 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r  – Kodeks pracy; 

 art. 108a USTAWY  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 

 art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego w sprawie ODO (RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora. 

4) Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia. Prawnie uzasadnionym 

celem Administratora jest: zapewnienie bezpieczeństwa pozostałych osób i ich mienia, zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby dochodzenia 
praw i roszczeń. 

5) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do innych celów. Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 14 dni. 
6) Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie na podstawie przepisów prawa.  
7) Osoba, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób 

trzecich. 
8) Osoba, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

9) Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych mającym 
siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10) W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą 
poddawane profilowaniu. 
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