
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DO MONITORINGU WIZYJNEGO 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół Specjalnych nr 85, ul. Elektoralna 

12/14, 00-139 Warszawa, tel. 22 620 57 72, e-mail: zs85@edu.um.warszawa.pl, reprezentowany przez 

dyrektora. 

 

Inspektor ochrony danych  

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 85 inspektorem 

ochrony danych poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz 

ochrony mienia. Jest to obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa oświatowego (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO).  

Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: klatka K3 (wejście główne); klatka K4 (widok na 

parking); klatka K2 (ZSS nr 85 - widok na przestrzeń publiczną z wyjścia służbowego); dziedziniec (ZSS 

nr 85 - wewnętrzne patio płn.); parter klatka K3 (widok główna winda); parter klatka K2 (ZSS nr 85 

przy Sali 10, widok na toalety); parter klatka K3  (ZSS nr 85 – widok na korytarz przy sali nr 3);I piętro 

klatka K3 (widok na Aule); I piętro  klatka K2 (ZSS nr 85 – widok na toalety); piwnica klatka K2 (ZSS 

nr 85 – widok na toalety, kuchnia); piwnica (ZSS nr 85 – szatnia); piwnica (SPS nr 213 – szatnia); 

piwnica klatka K4 (SPS nr 213); parter klatka K4 (SPS nr 213); I piętro klatka K4 (SPS nr 213);  

I piętro/parter klatka K5 (SPS nr 213) 

 

Odbiorcy danych osobowych 

a) organy prowadzące postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, w szczególności  

policja, prokuratura, sądy, które działają na podstawie odrębnych przepisów; 

b) osoby fizyczne na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób 

postronnych). 

 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni.  

 

Prawa osób, których dane dotyczą  

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Przetwarzanie Państwa danych w postaci wizerunku jest konieczne, jeżeli chcą Państwo wejść na teren 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213.  
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