
 

 

 

Informacja podana zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

 
 

OOOBBBIIIEEEKKKTTT   MMMOOONNNIIITTTOOORRROOOWWWAAANNNYYY   
 

Administratorem danych osobowych objętych systemem monitoringu wizyjnego jest: 
Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego, 
ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 239 36,  
e-mail: zs2@kolobrzeg.powiat.pl. 

 
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego 
w Kołobrzegu możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zs2kolobrzeq.pl 
 
Dane osobowe osób zarejestrowanych przez system monitoringu przetwarzane 
są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia 
zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 
oraz art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 t.j.) w związku 
z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 
(Dz.Urz.UE.L.2016.119.1; RODO). 
 
Dane osobowe osób zarejestrowanych nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji 
międzynarodowej. 
Dane osobowe osób zarejestrowanych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. 
 
Dane osobowe osób zarejestrowanych będą przechowywane przez okres 14 dni (w przypadku 
wniosku o zabezpieczanie danych nie dłużej niż 3 miesiące), a w przypadku, gdy nagranie jest lub 
może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez 
okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych. 
 
Zapis monitoringu wizyjnego nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które 
są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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