KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej rozporządzenie RODO
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu
ul. Nawojowska 213
33-300 Nowy Sącz
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły,
tel. (18) 443 93 33, e-mail: sekretariat@psm.nowysacz.pl,
NIP 734 25 72 878, REGON 000277569.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt: iodo@psm.nowysacz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring
przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. F. Chopina w Nowym Sączu oraz
zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.
4. Monitoring prowadzony jest wewnątrz budynku (korytarze, klatki schodowe) i na zewnątrz
budynku (teren wokół szkoły).
5. Prowadzenie monitoringu odbywa się na podstawie art. 6 lit. f) ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO), art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017
roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996) oraz art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni od nagrania, następnie zostaną
nadpisane przez nowe dane.
7. Dostęp do danych z monitoringu będą miały tylko osoby upoważnione przez Administratora
oraz będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa (policja, sądy).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w
granicach określonych w przepisach prawa.
9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. F. Chopina w Nowym Sączu jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3.
Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na
terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. F. Chopina w Nowym Sączu.
11. Kamery z monitoringu nagrywają obraz w wyniku pojawienia się ruchu w obszarze
monitorowanym.
Dodatkowe informacje dotyczące obszaru i miejsc, w których znajdują się kamery są
zawarte w „Regulaminie Monitoringu Wizyjnego”.

