
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

pochodzących z monitoringu wizyjnego 

 

1. Administratorem danych osobowych systemu monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół 

Technicznych i Licealnych Nr 2 z siedzibą ul. Kilińskiego 8c  05-825 Grodzisk Mazowiecki  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: zstil2grodzisk@powiat-grodziski.pl; tel. 

22 755-58-00. 

3. Podstawa prawna: Prawo oświatowe Dz.U.2018.0.996, Art. 108a; Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

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 119 z o4.05.2016, str.1) Art. 6 

ust. 1 lit.c 

4. Monitoring stosowany jest do rejestracji zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom  

i pracownikom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku, a także  

do zapewnienia ochrony mienia Zespołu Szkół technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku 

Mazowieckim. 

5. Monitoringiem wizyjnym objęte są: 

a. budynki Szkoły przy ul. Kilińskiego 8c w Grodzisku Mazowieckim (korytarze, 

hol) oraz budynki Szkoły - Centrum Kształcenia Zawodowego i Stacji Kontroli 

Pojazdów przy ul. Żyrardowskiej 48 (korytarze, pracownie zajęć praktycznych, 

stołówka, stacja diagnostyczna)  

b. teren wokół Szkoły przy ul. Kilińskiego 8c w Grodzisku Mazowieckim (wejście 

główne, brama wjazdowa przy budynku szkoły, boisko, patio, parking, teren przy 

auli) oraz teren przed budynkiem Centrum Kształcenia Zawodowego i Stacji 

Kontroli Pojazdów przy ul. Żyrardowskiej 48. 
6. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) z monitoringu nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a przeglądanie danych 

odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa lub 

ochrony mienia. 

7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania 

na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

8. Osobami mającymi wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring są wyłącznie 

pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Szkoły  

9. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 7 dni, po tym czasie zostaną 

nadpisane nowymi danymi. W przypadku, gdy zapis monitoringu obejmuje zdarzenie,  

w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie wyjasniające – wówczas 

skopiowane na nośnik elektroniczny dane będą przechowywane do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania.  

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych pochodzących  

z monitoringu wizyjnego, każda osoba może zwrócić się do Zespołu Szkół Technicznych  

i Licealnych nr 2 z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

11. Dane osobowe z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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