
OBOWIĄZEK	INFORMACYJNY	DOTYCZĄCY		

MONITORINGU	WIZYJNEGO	

 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. 
Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 11. Z Administratorem mogą się 
Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@bednarska.art.pl 
bądź telefonicznie na numer telefonu 22 826 63 14. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w każdej 
sprawie związanej z ochroną danych w formie elektronicznej pisząc na adres: iod@bednarska.art.pl lub 
w formie tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem Ochrona Danych. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia Administratora oraz 
bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie monitorowanym. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: 
a) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 108a Ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 28 dni od momentu nagrania. Administrator zastrzega 

jednak, że w przypadku gdy nagranie będzie stanowiło dowodowość w prowadzonym postępowaniu, 
zostanie ono zabezpieczone do momentu wyjaśnienia postępowania. 

6. Dane osobowe jakie przetwarzane są przez system monitoringu to: wizerunek lub/oraz marka i nr. rej. 
pojazdu. 

7. Dane osobowe możemy przekazywać tylko, gdy jest to związane ze świadczoną dla Administratora 
usługą, wynika to z przepisów prawa lub zadań realizowanych w interesie publicznym. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane po za Europejski Obszar Gospodarczy. 
9. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, 

a przetwarzanie danych nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa na Państwa w 
żaden inny sposób. 

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują̨ Państwu następujące prawa: 
a) dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych) - prawo to zostanie zrealizowane 

jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. gdy jesteś osobą poszkodowaną w toczącym się 
postepowaniu). 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację - prawo to 
zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest 
sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania 
danych.  

c) wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, poprzez 
formularz na stronie internetowej www.uodo.gov.pl lub pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

11. Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek, drogą 
elektroniczną lub listownie na wskazane poniżej adresy: 

a) adres e-mail: iod@bednarska.art.pl  
b) adres korespondencyjny: Warszawa, ul. Bednarska 11 z dopiskiem „Ochrona Danych”. 

 


