
Klauzula dotycząca funkcjonowania monitoringu wizyjnego w X Liceum Ogólnokształcącym im. prof. 

Stefana Banacha w Toruniu 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor  X LO w 
Toruniu, plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń. 

 email: dyrektor@xlo.torun.pl 
tel: (56) 622-27-33 

 
2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl 

tel. (56) 611-89-92 

 

3. Dane osobowe w postaci wizerunku wychowanków/uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i 

pozostałych pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniów i pracowników oraz ochrony mienia 

4. Monitoring obejmuje ciągi komunikacyjne - hole oraz teren przed szkołą. Obszar objęty monitoringiem jest 

oznaczony za pomocą piktogramów. 

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez monitoring obejmuje w szczególności wizerunek osób, ale 

także sposób poruszania się, ubiór czy zachowanie. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych 

w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie 

stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora (np. serwis monitoringu). Odbiorcami 

mogą być również podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań i osoby poszkodowane 

(interes realizowany przez stronę trzecią) w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu. 

7. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz bez dźwięku, Zapisy z monitoringu 

przechowywane będą przez okres do 3 tygodni, po tym terminie zostaną automatycznie usunięte 

(nadpisane). Termin przetwarzania może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią 

dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy Administrator 

powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

8. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO), prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 

RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 22 RODO). 

9. W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje każdemu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 

Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeśli przebywa się w obszarze monitoringu 

wizyjnego. 

11. Zapisy monitoringu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz 

profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru  Gospodarczego ani do 

organizacji międzynarodowych. 


