
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE z 2016 r., seria L, nr 119) informujemy, że: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Przyrodniczo – 

Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, z siedzibą ul. Dworcowa 

29, 63-940 Bojanowo, reprezentowany przez Dyrektora Beatę Nowak e-mail: 

zspt@powiatrawicki.pl; 

II. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Krupa - Sokołowska, e-mail: 

iod@powiatrawicki.pl; 

III. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e  i art. 9 ust. 

2 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz inne akty prawne, w szczególności 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym.  

IV. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

1) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę ;  
2) zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także ochrony mienia na podstawie art. 6 ust.1 
lit. e i art. 9 ust. 2 lit. e RODO.  

V. Przetwarzaniu mogą podlegać dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu 
wizyjnego, w szczególności w zakresie wizerunku, a także numeru rejestracyjnego pojazdu 
(jeśli monitoring obejmuje przestrzenie, w jakich mogą znajdować się pojazdy).  

VI. Monitoring wizyjny prowadzony jest w następujących lokalizacjach:  pomieszczenia 
w budynkach Administratora (ul. Dworcowa 29 w Bojanowie)  
i teren wokół budynków Administratora. Pomieszczenia i teren objęte monitoringiem 
oznaczone są tabliczkami z napisem: „Teren monitorowany”.  

VII. Zapisy z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 2 tygodni od dnia 
nagrania, jednakże w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął 
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu 
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  

VIII. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie przepisów prawa. 

IX. Przebywanie na terenie lub w pomieszczeniach objętych monitoringiem wizyjnym 

(wskazanych w pkt. VI) powoduje, że Pani/Pana dane osobowe (określone w pkt. V) są 

zbierane przez Administratora. W przypadku wizyty w jednostce lub przebywania na 

monitorowanym obszarze, przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów 

określonych w pkt. IV. Jeżeli nie chce Pani/Pan, aby Pani/Pana dane osobowe zostały 

utrwalone na nagraniach z monitoringu, nie należy przebywać na terenie 

i w pomieszczeniach, na którym prowadzony jest monitoring wizyjny i wybrać inny sposób 

kontaktu z jednostką, jeśli jest przewidziany dla danej sprawy.  

X. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania  
i sprostowania; 

XI. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie jego danych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r. (RODO); 

XII. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie 

będą profilowane. 
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