OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
MONITORING WIZYJNY
Szanowna Pani, Szanowny Panie
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Publiczne Przedszkole
ul. Spółdzielców 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, zwane dalej: „Administratorem”.
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2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Spółdzielców 3, 47-200
Kędzierzyn-Koźle lub telefonując pod numer: 77 4822538
3. Informujemy, że Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym
możesz skontaktować się pisząc na wskazany powyżej adres, telefonując pod numer: 774822538
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pp15@kedzierzynkozle.pl
4. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa
na terenie działania Administratora. Monitoring wizyjny prowadzony jest w ramach prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO*).
5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych
celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego
w związku z prowadzonym postępowaniem, osobom poszkodowanym w sytuacjach
zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu
6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
7. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia jego pierwszego
zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji, a w przypadku, w którym nagrania
obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one
stanowić dowód w postępowaniu sądowym, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż
obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień
w szczególności: kodeksu cywilnego, kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń. Po upływie ww.
okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają
zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
8.

Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje
obszary: wejścia do budynku przedszkola, głównych ciągów komunikacyjnych, tarasu i ogrodu.

9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony danych
Osobowych.
11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

* RODO - Rozporządzenie 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)

