
załącznik nr 4 do Regulaminu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 344 w Warszawie 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W SYSTEMIE 

MONITORINGU WIZYJNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 

119. 1) informujemy, że: 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole nr 344 , ul. Spartańska 2, 02-637 Warszawa 

(Administrator).  

Dane kontaktowe Administratora: tel. 512 182 010, email: p344@edu.um.warszawa.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:………………………………….. 

3. Przedszkola nr 344 wykorzystuje system monitoringu wizyjnego (bez nagrywania dźwięku). Dane 

osobowe wychowanków, pracowników i pozostałych osób zarejestrowanych na nagraniach są 

przetwarzane w systemie monitoringu w celu: 

-wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym –zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

mienia m.in. w zakresie gromadzenia informacji o wizerunku osób przebywających na terenie placówki 

(art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.) 

4. Obszar monitoringu wizyjnego obejmuje: 

• wejście główne do placówki 

• korytarze (ciągi komunikacyjne) 

• plac zabaw 

• teren wokół obiektu (parking) 

Monitoring nie obejmuje: 

• pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 

• pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

• pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, 

• pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni. 

5. Zapisy z monitoringu przechowane są przez okres 14 dni (do nadpisania). 

6. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

7. Placówka może udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom 

współpracującym z Administratorem (np. firmie obsługującej system monitorowania).  

8. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych 

osobowych, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, 

których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, 

przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.  
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