
OŚWIADCZENIE  

 Oświadczam, iż jestem świadomy/świadoma, że w Internacie Zespołu Szkół 

Technicznych w Płocku stosowany jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa wychowanków i pracowników oraz ochrony mienia placówki oraz że 

zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej stosowania 

monitoringu wizyjnego.  

Płock, ...................................    ...…………………................................................ 

                (podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia) 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Realizując obowiązek wynikający 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 (Dz. U. 
UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Technicznych w Płocku, adres:  
al. Kilińskiego 4, 09-402 Płock, e-mail: zstrodo@zstplock.pl, telefon: (24) 364 27 30  
reprezentowany przez Dyrektora Dariusza Tyburskiego. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: email: iod@zjoplock.pl, telefon 24 367 89 34. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) w 
zw. z art. 108a oraz art. 68 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.  

4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków  
i pracowników Internatu Zespół Szkół Technicznych w Płocku oraz ochrony mienia placówki.  

5. Dane rejestrowane są w formie obrazu. 
6. Monitoringiem wizyjnym w placówce objęto następujące pomieszczenia: korytarze w internacie 

oraz teren wokół budynku.   
7. Odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe  

w imieniu Administratora na podstawie przepisów prawa bądź w związku z koniecznością 
wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane 
osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych 
umów powierzenia przetwarzania danych 

8. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, chyba że zapis 
monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – 
wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 
10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
11. Przysługuje Pani/Panu prawo:  

a) dostępu do nagrań oraz uzyskania kopii swoich danych w uzasadnionych przypadkach 
oraz tak, aby nie naruszało to interesów osób trzecich,  

b) sprostowania danych w ograniczonym zakresie,  
c) usunięcia danych,  
d) ograniczenia przetwarzania,  
e) do wniesienia sprzeciwu. 

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa),, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 


