
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - MONITORING WIZYJNY 

 
 
Informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony mienia, teren 

jednostki tj. budynek i teren wokół I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego 

w Ciechanowie jest monitorowany.  

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych 

czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu. 

 

I. Administrator podanych danych osobowych: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie mieszczące się 

przy ul. 17 Stycznia 66, które reprezentuje Dyrektor szkoły. 

 

II. Kontakt z Inspektorem ochrony danych Liceum: 

adres email:  iod@krasiniak.pl 

 

III. Cel przetwarzania danych osobowych / monitoringu /: 

zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa uczniom, pracownikom szkoły i osobom 

przebywającym na terenie Liceum,  

ochrona mienia osób przybywających na terenie Liceum,  

ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa. 

 

IV. Podstawa przetwarzania: 

Podstawą zbierania i przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku dyrektora 

polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i pracowników, a także obowiązku 

ochrony mienia Placówki. 

Art. 6 ust. 1. lit c 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 przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów wynikających z art. 108 a Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

 

V. Informacja o przysługujących prawach: 

a) Na mocy art. 11 rozporządzenia 2016/679, administrator informuje, że nie prowadzi stałej 

identyfikacji osób na nagraniach, a zatem nie ma możliwości wykonania praw określonych 

w art. 15-20 RODO (tj. prawo do dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo 

do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych), 

chyba, że osoba, której dane dotyczą dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją 

zidentyfikować i nie będzie to naruszało praw i wolności innych osób będących na nagraniu. 

b) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych 

niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

mailto:iod@krasiniak.pl


c) Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo 

do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących 

w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także 

możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu 

prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem. 

 

VI. Okres przetwarzania danych osobowych: 

Nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nieprzekraczający 

3 miesięcy, a następnie trwale usuwane. 

 

VII. Informacje dodatkowe: 

Nagrania nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa. 

Nagrania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym 

profilowania. 

 

 

 

 


