
O B S Z A R  M O N I T O R O W A N Y 

 

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym 

w  Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

W związku z pozyskiwaniem Państwa danych osobowych w zakresie wizerunku, informujemy, 
że administratorem Pani/Pana danych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego jest 
Elektronicznych i Licealnych z siedzibą w Warszawie, ul. 

Monitoring wizyjny obejmuje budynek 
ogólnodostępne z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych) oraz jego najbliższe otoczenie i stosowany jest w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa osób (Pracowników oraz wszystkich innych osób przebywających na terenie
objętym jego zasięgiem) oraz ochrony mienia, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
na monitorowanym terenie. 

Rejestracji podlega wizerunek osób, dźwięk nie jest rejestrowany.

Dostęp do zarejestrowanych danych mają jed

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych, dostęp ten nie 
może naruszać praw i wolności innych osób.

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. 

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione 
– m.in. organom ścigania, w przypadku uprawnionego żą

Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego 
tym czasie zostaną nadpisane nowymi nagraniami
stanowić dowód w postępowaniu i zostało ono zabezpieczone 
przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego.

W przypadku uznania, że dane osobowe w ramach systemu 
w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu 
Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2

Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Zespole 
Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie realizowany jest za
iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl,
z siedzibą w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7, 01
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Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym 

Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

W związku z pozyskiwaniem Państwa danych osobowych w zakresie wizerunku, informujemy, 
że administratorem Pani/Pana danych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego jest 

z siedzibą w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa.

Monitoring wizyjny obejmuje budynek Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie
ogólnodostępne z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych) oraz jego najbliższe otoczenie i stosowany jest w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa osób (Pracowników oraz wszystkich innych osób przebywających na terenie
objętym jego zasięgiem) oraz ochrony mienia, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

Rejestracji podlega wizerunek osób, dźwięk nie jest rejestrowany. 

Dostęp do zarejestrowanych danych mają jedynie osoby do tego upoważnione. 

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych, dostęp ten nie 
może naruszać praw i wolności innych osób. Zgłoszenia żądania należy dokonać w sekretariacie 

ieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. 

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym 
organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.

Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 
pisane nowymi nagraniami lub skasowane z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może 

stanowić dowód w postępowaniu i zostało ono zabezpieczone – termin przechowywania nagrania ulegnie 
przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego.

e osobowe w ramach systemu monitoringu wizyjnego 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

w Warszawie, ul. Stawki 2. 

torem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Zespole 
Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: 

, lub pisemnie na adres siedziby: Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
en. J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa. 
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Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym  

Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie 

W związku z pozyskiwaniem Państwa danych osobowych w zakresie wizerunku, informujemy,                                    
że administratorem Pani/Pana danych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół 

518 Warszawa. 

Elektronicznych i Licealnych w Warszawie (części 
ogólnodostępne z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych) oraz jego najbliższe otoczenie i stosowany jest w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa osób (Pracowników oraz wszystkich innych osób przebywających na terenie 
objętym jego zasięgiem) oraz ochrony mienia, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku                        

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych, dostęp ten nie 
Zgłoszenia żądania należy dokonać w sekretariacie szkoły. 

ieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.  

jedynie podmiotom uprawnionym                                   
dania wynikającego z zakresu działania takiego organu.  

nieprzekraczający trzech miesięcy i po 
z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może 
termin przechowywania nagrania ulegnie 

przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego.  

monitoringu wizyjnego nie są przetwarzane                       
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony 

torem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Zespole 
pośrednictwem adresu mailowego: 

kół Elektronicznych i Licealnych                  


