
Obowiązek informacyjny (RODO)  
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 

z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „RODO”, informujemy, że: 

  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem systemu 

monitoringu, jest: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II siedzibą w 41-707 Ruda 

Śląska ul. Oświęcimska 90, reprezentowany przez Dyrektora szkoły, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 

skontaktować się poprzez e-maila iod.lo3@liceum3.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, 

3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO -  wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym 

przez Administratora  na podstawie przepisu art. 108 a i art. 68 ust. 1 pkt 6 Prawo 

Oświatowe oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w celu: 

 rejestracji zdarzeń, w celu i zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniów, pracowników i osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu 

budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II 

 zapewnienia ochrony mienia na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  

 zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych 

2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też 

innym postępowaniu pozasądowym. 

4. Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest teren wokół budynku oraz ciągi komunikacyjne 

w budynku szkoły. Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu. 

5. Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące 

od dnia nagrania. Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia 

czynności lub postępowania w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie 

dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.  

6. Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, którzy muszą 

przetwarzać Państwa dane w związku z realizacją zadań służbowych. Odbiorcami Państwa 

danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo:   

 prawo dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO; 
 prawo do sprostowania (w ograniczonym zakresie) swoich danych zgodnie z art. 16 

RODO; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO; 
 prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO; 

8. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają 

Państwo prawo wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 


