
MONITORING WIZYJNY - KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych   

w Olsztynie,  ul. Żołnierska 49, 10-560 Olsztyn, e-mail: sekretariat@zsgs.olsztyn.eu  

 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:  

   Anna Szleszyńska,  adres e-mail: szleszynska.anna@zsgs.olsztyn.eu    

 

3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zespołu oraz zabezpieczenia mienia (art. 6 ust. 1 pkt. 

f) RODO) 

 

4. Dane osobowe w postaci wizerunku, przetwarzane w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych  w Olsztynie 

Szkole będą przechowywane przez okres do 30  dni, a po tym terminie jedynie w uzasadnionych przypadkach,  przez 

okres  na jaki pozwalają przepisy prawa  w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Zespołu.    

 

5. Dane osobowe w postaci wizerunku mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania 

tj. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie 

organów władzy publicznej,  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

lub zawartych umów. 

 

6. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

 

7.  Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa              

do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

sprzeciwu lub wycofania zgody. 

 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie 

Zespołu Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie  jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego. 

 

9. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu 

nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 14 dni zapis jest automatycznie nadpisywany. 

 

10. Przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                     

o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

DYREKTOR 

ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - SPOŻYWCZYCH 

W OLSZTYNIE 

Małgorzata Świech - Twarowska 
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