INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - monitoring
Zgodnie z treścią art. 13 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 (zwane dalej ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych - RODO) informuję, że na budynku Miejskiego Przedszkola nr 7 przy
ul. Moniuszki 33 w Zielonej Górze zainstalowany jest monitoring wizyjny zewnętrzny i obejmuje on
obszar placu zabaw i okolicy, tj. części chodnika wokół ogrodzenia przedszkola. Czynności monitoringu
prowadzone są przy użyciu 5 kamer, rozmieszonych na budynku przedszkola.
Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na
trenie placu zabaw oraz ochrona mienia przedszkola.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych – RODO oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.
996 ze zmianami).
Administratorem pozyskanych danych osobowych z monitoringu jest Dyrektor Miejskiego
Przedszkola nr 7, przy ul. Moniuszki 33, 65-409 Zielona Góra – dane kontaktowe: tel. 68 327 15 91;
adres e-mail mp7-brzechwa@wp.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Gmurek – dane kontaktowe: tel. 880 100 339,
adres e-mail inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl (Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w
sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie
posiada i nie udziela informacji dotyczących pozostałej działalności przedszkola).
Jednocześnie informuję, że osobie pozostającej w obszarze monitorowanym:
przysługuje prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem
przysługuje prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach
przysługuje prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących
przysługuje prawo do animizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia
dotyczących jej danych osobowych
5. przysługuje prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas
1.
2.
3.
4.

Ponadto informuję, że:
1. dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do
wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje,
2. dane pozyskane z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię
Europejską) lub organizacji międzynarodowej,
3. dane pozyskane z monitoringu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na placu zabaw i ochroną
mienia, nie dłużej niż 7 dni,
4. nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą
udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy
zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w
ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd) lub w przypadku
szkody mienia i zgłoszenia tego faktu organom ścigania przez Dyrektora przedszkola,
5. osobom pozostającym w obszarze monitorowanym jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych
narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77
RODO do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
6. dane osobowe pozyskane z monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania, a 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.
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