
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 
Nr 119, z późn. zm. ) informujemy, że: 

1.  Administrator danych osobowych 

Administratorem  czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie 

Z administratorem może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: 
sekretariat.lo137@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Olgierda 
35/41 

2.  Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się w 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: 
IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w 
pkt 1. 

3.  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu 
wizyjnego przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na 
terenie placówki oraz zabezpieczenia mienia.  

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku 
zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego w celu: 

⎯ zapewnienia bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia na terenie i wokół siedziby 
administratora  

⎯ zapewnienia ochrony osób i mienia  

⎯ ustalenie przebiegu zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny na 
terenie szkoły 

zgodnie z art. 108 lit a ustawy Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 
r. kodeks pracy, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w 
oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO. 

4.  Okres przetwarzania danych osobowych  

Dane zapisane w systemie monitoringu przetwarzane będą przez okres 14 dni po upływie, 
którego zostaną usunięte poprzez nadpisanie danych. Okres przetwarzania danych może 
zostać przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postepowania w przypadku gdy 
nagrania z systemu monitoringu stanowić będą dowód w postepowaniu prowadzonym na 
podstawie przepisów prawa.  



5.  Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie 
wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp 
podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty 
świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji nośników i 
dokumentów.  

6.  Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo do uzyskania informacji o stosowaniu monitoringu wizyjnego w placówce w tym 
o celu jego stosowania, zasięgu,  

b) prawo dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w  art. 15 RODO; 
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w ograniczonym 

zakresie na zasadach określonych w art. 16 RODO; 
d) prawo do usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO; 
e) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 

18 RODO; 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach określonych w art. 21 

RODO; 
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: 
IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres administratora. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7.  Obszar objęty monitoringiem wizyjnym 

Monitoring wizyjny stosowany jest: 

a) na zewnątrz budynku i obejmuje obszar wokół szkoły w tym boisko szkolne,   
b) wewnątrz budynku i obejmuje wejścia do budynku, korytarze szkolne,  klatki schodowe oraz 

szatnię. 
8. Dobrowolności lub wymogu podania danych osobowych 

Przebywając na terenie Szkoły dobrowolnie przekazuje Pani/Pan CXXXVII Liceum 
Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie swoje 
dane osobowe. Jeżeli nie chce Pani/Pan, by Pani/Pana wizerunek został utrwalony w systemie 
monitoringu wizyjnego należałoby zrezygnować z wejścia na teren placówki, który został objęty 
monitoringiem wizyjnym. 

9 .  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

10.  Przekazanie do państwa trzeciego 



Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego 
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 


