
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

w ramach prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi  i  Sportowymi  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Lidzbarku,  przy ul. Działdowskiej 

13, 13 – 230 Lidzbark, tel. (23) 696 15 27.  
 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Pawła Mostwoicza, z którym 

można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres e-mail: 

sp1@iodlidzbark.pl lub pocztą tradycyjną na adres Szkoły.  

3. Monitoring wizyjny prowadzony jest: 

Wewnątrz budynku (10 kamer) 

 Budynek przy ul. Jeleńskiej – 4 kamery (parter, korytarz przy Sali gimnastycznej, 

piętro nr 1, piętro nr 2. 

 Budynek przy ul. Działdowskiej – 6 kamer (parter – wejście główne, parter – 

korytarz, korytarz przy toaletach, I piętro – klatka schodowa, I piętro – korytarz, I 

piętro – wejście do gabinetu dyrektora szkoły. 

Na zewnątrz budynku (7 kamer) 

 Wejście nr 1 – główne do budynku 

 Boisko – 2 kamery (przy Sali nr 5, przy Sali gimnastycznej) 

 Wejście nr 2 – od boiska (na łącznik przy Sali gimnastycznej) 

 Wejście nr 3 – od ul. Jeleńskiej przy Sali gimnastycznej 

 Wejście nr 4 – od strony boiska Orlik 

 Łącznik – parkingu z boiskiem 

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników 

oraz ochrony mienia w budynku Szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 

5. Informujemy, że Państwa dane osobowe (wizerunek) będą przechowywane: 

 przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania (po upływie tego terminu 

nagrania będą usuwane), 

 lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na 

podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym 

postępowaniu. 

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do 
swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

 

 


