
 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego ROZPORZĄDZENIEM 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 (RODO), informujemy, że : 

1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe w 

postaci nagrań z monitoringu wizyjnego jest Centrum Kształcenia Zawodowego  w Świdnicy, z siedzibą przy ul. 

Gen. Sikorskiego 41, 58-105 Świdnica. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: 

ckz@ckz.swidnica.pl, pod nr tel. (74) 852 40 76, lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

2) Inspektorem ochrony danych osobowych placówce jest: Leszek Malinowski - kontakt elektroniczny pod 

adresem e-mail: lub iod@ckz.swidnica.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3) Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci wizerunku, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO  ponieważ 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

4) Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: • prawo 

dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), • prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 

RODO), • ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), • prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO). • 

prawo do ich przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO). • prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b 

RODO),  

5) Państwa dane w postaci wizerunku pozyskujemy przez działający w placówce monitoring wizyjny.  

6) Państwa dane mogą być udostępnione organom powołanym do ścigania wykroczeń i przestępstw – Policji, 

Prokuraturze oraz innym organom, jeżeli mają ku temu podstawę prawną.  

7) Nagrania z monitoringu są przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku  w którym nagrania 

obrazu stanowią dowód w postępowaniu, prowadzonym na podstawie przepisów prawa  lub Administrator 

powziął wiadomość iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega  przedłużeniu  do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 

8) Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do 

organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Informacje adresowe: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. Nr tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres  e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona 

internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl.  

9)Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich/organizacji międzynarodowych  

10) Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Państwa 

dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym placówki. 
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