
Regulamin Monitoringu Wizyjnego w Szkole Muzycznej I-go stopnia w Niedźwiedziu, z siedzibą 34-735 

Niedźwiedź 130 dane kontaktowe tel.: 733 311 222; email: sekretariat@szkola-muzyczna.eu 

 
 
 

 
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny  
w  Szkole Muzycznej I-go stopnia w Niedźwiedziu  z siedzibą 34-735 Niedźwiedź 130 dane 
kontaktowe tel.: 733 311 222; email: sekretariat@szkola-muzyczna.eu  

 
 
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) – zwanym „RODO” 
informuję, że  

1. Administratorem danych osobowych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest 
Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Niedźwiedziu  z siedzibą 34-735 Niedźwiedź 130 dane 
kontaktowe tel.: 733 311 222; email: sekretariat@szkola-muzyczna.eu  

2. Dane przetwarzane są na podstawie RODO oraz art. 154 i  111 Ustawy o ochronie danych 
osobowych: monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniów, pracowników i  osób przebywających na terenie monitorowanym. Monitoring obejmuje 
pomieszczenia ogólnodostępne-wszystkie korytarze i ciągi ewakuacyjne wejście główne. 

3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do nadpisania nie dłużej niż 40 dni. 
Niezależnie od powyższego zapisy z monitoringu przechowywane będą bezwzględnie zgodnie 
z ww. ustawą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

4. Dane osób zarejestrowanych w monitoringu nie będą poddawane żadnej formie 
zautomatyzowanego przetwarzania w szczególności profilowaniu. Nie będą przekazywane 
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do: dostępu do swoich danych 
osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  prawo do przenoszenia danych. W uzasadnionych 
przypadkach te prawa mogą podlegać ograniczeniu. 

6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd 
Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

7. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z ich przetwarzaniem można skontaktować się z  Inspektorem Ochrony 
Danych drogą e- mail odo.dmarek@admarek.pl lub pisemnie na adres ww. Administratora. 
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Załącznik nr 1  

Wniosek o udostępnienie/zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego  

Numer wniosku1 ………………………….. 

Dane wnioskodawcy: Imię i nazwisko: 

............................................................................................................................................................. 

Dane kontaktowe w tym: 

 

Adres…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa instytucji2: 

............................................................................................................................................................

Adres: 

............................................................................................................................................................

Telefon i/lub e-mail : ............................................................................................................................ 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie/zabezpieczenie3 danych z monitoringu wizyjnego z dnia 

................................................... zakres czasowy: 

...........................................................................................................dokładna lokalizacja ze 

wskazaniem kamer: 

.............................................................................................................................................................

...........................................................opis zdarzenia i cel uzyskania nagrania: 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

Podstawa prawna udostępnienia/zabezpieczenia 

nagrania:..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

Data, czytelny podpis wnioskodawcy 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, przekazywana na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 

RODO:  

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Niedźwiedziu. 

Dane są przetwarzane w celu realizacji wniosku na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz 

prawnie usprawiedliwionego interesu jakim jest właściwa realizacja wniosku (art. 6 ust. 1 c i f RODO). Administrator 

przetwarza dane osobowe do czasu rozpatrzenia wniosku, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń (do 3 lat). 

Dane mogą być udostępniane podmiotom prowadzącym postępowanie wyjaśniające, Policji, Służbom Kontrwywiadu/ 

Wywiadu Wojskowego, sądom, prokuraturze itp. oraz podmiotom wskazanym przez osobę składającą wniosek jeżeli 

przepisy prawa nie będą stanowić inaczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia wniosku. Osobie 

składającej wniosek przysługuje prawo żądania sprostowania danych, kopii danych, wyrażenia uzasadnionego 

sprzeciwu na przetwarzanie, ograniczenia i usuwania danych, na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. W celu 

skorzystania ze swoich praw, należy skontaktować się z IOD drogą e-mail na adres odo.dmarek@admarek.pl  lub na 

ww. adres administratora. 

                                                           
1 Numerację Nadaje pracownik przyjmujący wniosek 
2 jeżeli dotyczy podać nazwę instytucji 
3 Wybrać właściwe  
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