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INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 we Wrocławiu
Na podstawie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 we
Wrocławiu , pl. Muzealny 20, 50-035 Wrocław ,
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to e-mail: inspektor@coreconsulting.pl lub
CORE Consulting sp. z o.o. ul. Z. Krasioskiego 16, 60-830 Poznao.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny
oraz numery identyfikacyjne (np. numer rejestracyjny pojazdu) przetwarzane są w celu
zapewnienia bezpieczeostwa osób przebywających na obszarze należącym do Administratora
(podopiecznych, kadry, gości) oraz ochrony mienia.
4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się budynki Administratora mieszczące
się pod adresem pl. Muzealny 20, 50-035 Wrocław oraz jego najbliższe otoczenie, w tym:
wejścia i wyjścia z budynku; korytarze budynku; w szatniach, w toaletach (częśd z
umywalkami).
5. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą byd firmy zajmujące się systemami IT
oraz ochroną naszej placówki .
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
a gdy nagranie jest lub może byd dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie
prawa, do czasu prawomocnego zakooczenia postępowania w sprawie.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania - w granicach określonych w przepisach prawa.
8. Posiada również Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w tej formie.
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych
narusza przepisy RODO.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:

___________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego

___________________________
miejscowośd, data
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FORMULARZ ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 we Wrocławiu nauczyciele, dzieci i rodzice tworzą
społecznośd. Nasi nauczyciele, rodzice na bieżąco fotografują ważne chwile z życia naszych
podopiecznych. Zdjęcia te pozwalają nam tworzyd społecznośd wokół naszej placówki
i przygotowywad wychowanków do życia w społeczeostwie.
Chcielibyśmy móc publikowad te zdjęcia:
a) na stronach internetowych ZSP – www.zsp13.wroclaw.pl/przedszkole30/ oraz
www.zsp13.wroclaw.pl/szkola67/
b) na
profilu
ZSP
na
Facebook’u
pod
adresem
https://plpl.facebook.com/pages/category/School/Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-nr-13we-Wroc%C5%82awiu-517306151739014/
Celem publikacji zdjęd jest promowanie działalności placówki oraz osiągnięd i zainteresowao uczniów.
Dzięki temu większa ilośd rodziców oraz bliskich dzieci będzie miała dostęp do wydarzeo z ich życia, a
same dzieci będą mogły zobaczyd siebie w Internecie w interakcji związanej z naszą społecznością i
edukacją, co może mied pozytywny wpływ na ich rozwój i poczucie wartości.
Z uwagi na obowiązujące regulacje ochrony danych osobowych (tzw. RODO), abyśmy mogli
publikowad wizerunek Twojego dziecka w powyższych mediach potrzebujemy, wyrażenia przez
Ciebie stosownej zgody.
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofad swoją zgodę pisząc na adres e-mail sekretariat.zsp13@wroclawskaedukacja.pl lub składając pismo w Sekretariacie placówki. Wycofanie zgody nie
wpływa na legalnośd przetwarzania danych realizowanego przed jej wycofaniem.
Dane dziecka:
___________________________
(imię i nazwisko dziecka)

-

___________________________
(data urodzenia dziecka)

Zgoda (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku)
Zgadzam się na publikację wizerunku mojego dziecka w zestawieniu z jego imieniem, nazwiskiem,
opisem osiągnięd oraz oznaczeniem grupy/klasy przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 we
Wrocławiu na:




stronie internetowej
na profilu Facebook

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:
___________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego

___________________________
miejscowośd, data

