Zgodnie z 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 i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanym dalej "RODO"
informujemy co następuje:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy, ul. Stanisław Staszica 18,
78-400 Szczecinek, tel.: (+48) 94 373 10 57,
e-mail: sekretariat_sosw@op.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku panem Robertem
Kołodziejczak

możliwy

jest

pod

adresem

mail:

r.kołodziejczak@powiat.szczecinek.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych placówki.

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu
monitoringu

OBIEKT MONITOROWANY

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szczecinku.
2. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Stanisława
Staszica 18, 78-400 Szczecinek, e-mailowo:sekretariat_sosw@op.pl oraz
telefonicznie: 94 373 10 57.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo:
r.kołodziejczak@powiat.szczecinek.pl
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie
zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to
zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony
mienia placówki.
6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty,
którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku
prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do
zrealizowania celów przetwarzania.
7. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu są przechowywane do
2 miesięcy od dnia nagrania.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż
przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza
przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych
skutkuje odmową wstępu na teren placówki.

