Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
Na podstawie 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.UE.L.2016.119.1),
dalej zwanym rozporządzeniem RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica w Lublinie; dane adresowe: Al. Racławickie 26, 20-043 Lublin,
reprezentowane przez Dyrektora I LO w Lublinie.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Witold Przeszlakowski. Kontakt z Inspektorem
odbywa się poprzez: e-mail : lo1@iod.lublin.eu, ePUAP /UMLublin/SkrytkaESP,
tel. 81466 1770 lub pisemnie na adres Administratora danych: Al. Racławickie 26,
20-043 Lublin
3. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (wizerunku) będzie się odbywać w celu
zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na podstawie art.108a Ustawy
z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) oraz art. 6 ust. 1 lit e)
RODO.
4. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary:
a. teren obejmujący chodnik znajdujący
do I LO w Lublinie,
b. wejście boczne wraz z parkingiem
c. wejście boczne wraz z patio
d. korytarze, klatki schodowe, szatnie

się

przed

głównym

wejściem

5. Odbiorcy danych osobowych
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom
wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej
przez Panią/Pana zgody.
6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.
7. Okres przechowywania danych osobowych
Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy
od nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa, termin ten ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wskazanych okresów uzyskane
w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają
zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
8. Przysługujące prawa
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
W związku z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego obsługującego system
monitoringu Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

