INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZASOBACH MONITORINGU WIZYJNEGO IV LO W SIEDLCACH
1.

ADMINISTRATOREM danych osobowych uczniów jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława
Żółkiewskiego w Siedlcach z siedzibą przy ul. Konarskiego 1, reprezentowane przez dyrektora.
Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Konarskiego 1, 08-110 Siedlce, drogą e-mailową pod
adresem: lo4@ zolkiewski.siedlce.pl lub telefonicznie pod numerem 25 794 30 40.

2.

ADMINISTRATOR WYZNACZYŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH.
Z inspektorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Konarskiego 1, 08-110 Siedlce, drogą e-mailową pod
adresem: inspektor@zolkiewski.siedlce.pl (wyłącznie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych).

3.

Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu:
• zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie IV LO;
• ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów;
• zapobiegania dewastacji i kradzieży w budynku szkoły;
• ograniczenia dostępu do szkoły i jej terenu osobom nieuprawnionym i niepożądanym;
• zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

4.

Infrastruktura objęta monitoringiem wizyjnym w IV Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach obejmuje:
1. tereny wokół szkoły - wejście do budynku od ul. Asłanowicza i chodnik wzdłuż budynku przy ul. Asłanowicza,
wejście do budynku od ul. Teatralnej, wejście do budynku od ul. Konarskiego, wejście do budynku od strony
dziedzińca, teren dookoła szkoły, dziedziniec szkolny, parking;
2. teren wewnątrz szkoły - wejście główne do szkoły od ul. Asłanowicza, wejście do szkoły od ul. Teatralnej, wejście
do szkoły od ul. Konarskiego oraz wejście do szkoły od strony dziedzińca, korytarze na parterze, korytarze na 1 piętrze,
szatnia na okrycia wierzchnie, dwie klatki schodowe, hole na parterze i piętrze łączące dwa budynki szkoły.
Regulamin monitoringu wizyjnego dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz sekretariacie.
Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

5.

Dane z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom administratora, dostawcom usług
teleinformatycznych, serwisantowi systemu oraz osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes
realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu.
Nagrania mogą zostać zaprezentowane uczniom, rodzicom lub pracownikom szkoły w celu ustalenia rzeczywistych faktów
zdarzenia. Zabezpieczone dane mogą zostać przekazane organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego
zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

6.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7.

Maksymalny czas przechowywania danych zależny jest od pojemności stosowanego nośnika oraz możliwości systemu,
nie przekracza jednak 30 dni, następnie nagrania są kasowane poprzez automatyczne nadpisanie. Nagrania dotyczące
incydentów mogą być archiwizowane i zabezpieczone do czasu ich wyjaśnienia, ewentualnie zakończenia czynności
procesowych.

8.

Przysługuje Państwu prawo do:
1) informacji o objęciu monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem,
chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2) dostępu do treści swoich danych osobowych; dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych Państwa dotyczących.

Każdy ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.

W trakcie przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz,
że nie buduje się żadnych profili.

10. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie
IV LO w Siedlcach. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi
z piktogramem kamery.

