
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych 

osobowych  

monitoring wizyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi z siedzibą 
ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź, tel. 42 633 60 09, e-mail: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres 
naszej siedziby lub poprzez adres e-mail:rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia; wchodząc na obszar 
objęty monitoringiem wizyjnym podejmuje Pani/Pan świadomą i dobrowolną decyzję, że Pani/Pana wizerunek będzie 
rejestrowany oraz przechowywany przez okres nieprzekraczający miesiąca od momentu nagrania  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, w związku z realizacją obowiązków 
wynikających z przepisów: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo 
oświatowe 

 Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania 
wynikającego z zakresu działania takiego organu  

 Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia  

 Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami 
prawa, na podstawie którego odbywa się przetwarzanie  

 Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu 
nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych  

 Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania 


