
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27.04.2016  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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej

w skrócie „RODO” informujemy, iż:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedszkole Publicznego nr 1 w Skoczowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 27,

43-430 Skoczów reprezentowane przez Dyrektora.

2.  DANE KONTAKOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Może się Pani/Pan skontaktować z nami w stępujący sposób:

• na adres e-mail: iod@um.skoczow.pl

• na adres siedziby Administratora

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH      I  PODSTAWA PRAWNA  

Postawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w

interesie publicznym przez administratora oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

• zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć i pracy 

• zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników pomieszczeń (pracowników, dzieci i osób odwiedzających),

• ochrona mienia  i  ograniczanie  dostępu do pomieszczeń osób  nieuprawnionych  i  niepożądanych,  w celu ograniczenia

zachowań  zagrażających  mieniu,  zdrowiu  i  bezpieczeństwu.  System  rejestracji  umożliwia  ewentualną  identyfikację

sprawców takich zachowań, a tym samym umożliwia np. odzyskanie potencjalnie utraconego mienia lub uzyskania od

sprawcy odszkodowania za wyrządzone straty.

• uwzględniając prawo do ochrony prywatności, stosowany monitoring uwzględnia poszanowanie prawa prywatności osób

przebywających na terenie Przedszkola.

4. PRZEWIDYWANI ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej

realizacji zadań. 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PA  ŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO  

Pani/ Pana dane nie są przekazywane do państw spoza Europejski Okręg Gospodarczy.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane będą przechowywane przez okres do 14 dni, a następnie nagrania są automatycznie kasowane poprzez nagrywanie w to miejsce

obrazu bieżących zdarzeń (nadpisywanie).

7. PRAWA ZWIĄ  ZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH   

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem  Pani/ Pana danych osobowych:

· prawo dostępu do treści swoich danych

· prawo ich przetwarzania

· prawo żądania sprostowania danych osobowych 

· prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

· prawo żądania usunięcia danych osobowych 

· prawo wyrażenia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych osobowych

· prawo do przenoszenia danych osobowych

· prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych 

· prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa.

8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
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