Informujemy, że na terenie Bursy Młodzieżowej im. św. Stanisława Kostki
w Płocku
stosowany jest MONITORING WIZYJNY.
O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki
umieszczonej bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku).
KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

„Monitoring wizyjny" w Bursie Młodzieżowej im. św. Stanisława Kostki w Płocku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję,
iż:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest
Bursa Młodzieżowa im. św. Stanisława Kostki w Płocku, ul. Abp. A. J.
Nowowiejskiego 2A, 09-400 Płock, kontakt@stanislaum.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
wychowanków, pracowników oraz mienia na terenie bursy. Podstawą
przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest
zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na
terenie zarządzanym przez Administratora danych, w tym zapewnienie
bezpieczeństwa wychowankom, pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa
mienia Administratora, uczniów i pracowników.
3. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: zewnętrzny teren bursy, ciągi
komunikacyjne w budynku szkoły.
4. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie
placówki znaki graficzne (piktogramy).
5. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres maksymalnie 3 miesięcy
od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Państwu
prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu
określonym powyżej, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem
zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.

