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Miejskie Przedszkole nr 34 reprezentowane przez Dyrektora
ul. Boh. Westerplatte 11 a., 65- 031 Zielona Góra
numer telefonu 68/3255346; email: rozspiewaneprzedszkole@gmail.com
W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Paostwo skontaktowad się
z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
 e-mail: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
 telefon: 880 100 367
 pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Inspektor nie udziela jednak informacji dotyczących pozostałej działalności placówki.
Dane osobowe w systemie monitoringu zbierane są w celu zapewnienia bezpieczeostwa
wychowanków przedszkola/uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w monitoringu wizyjnym jest art. 6 ust. 1
pkt c) RODO* oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

Mają Paostwo następujące prawa:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych;
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą byd dane osobowe, Dane z monitoringu mogą
byd 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).
Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane i przechowywane w okresie 5 dni.
Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia
bezpieczeostwa wychowanków przedszkola/uczniów i pracowników oraz ochrony mienia,
zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Oznacza to, że
rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren
budynku.
Paostwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie
buduje się żadnych profili.
Nie przekazujemy Paostwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

………………………………………………………..
(data)

*

………………………………………………………
(czytelny podpis)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

