
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW 

Obiekt, w którym Pani/Pan się znajduje oraz jego granice zewnętrzne są monitorowane, a obraz podlega rejestracji w Systemie 

Monitoringu Wizyjnego. Jeżeli zamierza Pani/Pan wejść na teren obiektu, koniecznym będzie podanie swoich danych osobowych, które 

zostaną zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego lub rejestrach manualnych (książki wejść i wyjść). 

Na podstawie 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia  
o ochronie danych) informuję, jak niżej: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby ul. Osikowa 11 87-100 Toruń, e-mailowo sp23tor@sp23.torun.pl, 

telefonicznie 5606458944 

2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej 

(adres: rodo1@tcuw.torun.pl)  lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.  
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO tj. jest administratorem danych osobowych zawartych 

rejestrze wejść do budynku w celu zapewnienia przez administratora bezpieczeństwa  uczniów  Szkoły.  

4. Odbiorcami danych będą pracownicy Szkoły  i instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania spowoduje odmowę udzielenia zgody 

na wejście Pani/Pana na teren obiektu. 

6. Wstęp na teren monitorowany poświadcza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci monitoringu.  
7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przez okres 3 miesięcy w książce wejść i wyjść.  

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Systemie Monitoringu Wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający  7 dni 

od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu następuje automatyczne usunięcie danych poprzez nadpisanie. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do 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. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą 

podlegały profilowaniu. 

 

  



 


