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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  

W ZASIĘGU MONITORINGU WIZYJNEGO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz 

przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1781 z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami” 

w Gdyni, tel.: 58 625-33-80, adres do korespondencji: ul. Płk. Dąbka 167, 81-167 Gdynia, 

e-mail: przedszkole@p35.edu.gdynia.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl 

3. Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa osób (wychowanków, 

pracowników, kontrahentów) i ochrony mienia państwowego placówki oraz 

przeciwdziałanie naruszeniom prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu 

zapewnianie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom 

niepedagogicznym administracji i obsługi w czasie zajęć organizowanych przez placówkę  

- zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). 

5. Monitoring obejmuje powierzchnię taką jak: obszar terenu zewnętrznego - chodnik przy 

budynku przedszkola oraz drzwiach wejściowych i ewakuacyjnych Przedszkola. 

6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane 

maksymalnie do 2 tygodni od dnia nagrania. Następnie dane ulegają usunięciu poprzez ich 

nadpisanie na urządzeniu rejestrującym obraz. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe 

w celu wykonania obowiązku prawnego, a także dostawcy usług, z którymi Przedszkole 

zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów monitoringu 

wizyjnego. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą podlegały profilowaniu. 
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9. ADO nie przewiduje przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

10. Posiada Pani/Pan prawo:  

• prawo dostępu do swoich danych w siedzibie ADO,  

• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

11. ADO informuje, że ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ADO 

informuje, że ma Pan/Pani - na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 


