
Klauzula informacyjna 
MONITORING 

 
1. Administrator Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Publiczne 
Przedszkole nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach, zwana dalej: Administratorem. Możesz 
skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Kolejowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce lub 
telefonując pod numer: 62 762 28 54 lub adres  poczty elektronicznej: 
podkasztanami@noweskalmierzyce.pl. 
 
2. Inspektor Ochrony Danych. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD, z którym 
można się skontaktować pisząc na adres email: podkasztanami@noweskalmierzyce.pl lub tradycyjną 
pocztą, pisząc na adres podany w pkt. 1. 

3. Cele. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Przedszkola został 
wprowadzony szczególny nadzór nad pomieszczeniami i terenem wokół Przedszkola w postaci 
środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). 

4. Podstawy prawne. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa, w szczególności:  
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy. 
 
5. Przetwarzane dane osobowe. Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu 
wizyjnego w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia. 

6. Okres przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe zapisane przez system monitoringu będą 
przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez 8 dni. 

7. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie te podmioty, 
które są upoważnione z mocy prawa do pozyskiwania danych z monitoringu w związku z 
prowadzonym postępowaniem oraz te podmioty, które zawarły z Administratorem umowę 
powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy głównej. 

8. Przekazywanie danych osobowych. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do 
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

9. Prawo dostępu. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii i sprostowania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

10. Prawo do skargi. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 
Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 
fax. 22 531 03 01 

Infolinia: 606-950-000 
 

11. Przetwarzanie automatyczne. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (*Profilowanie oznacza 
dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w 
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji 
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji 
lub przemieszczania się.) 
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