
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

MONITORING WIZYJNY 

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), zwanego dalej RODO, 
informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcącym im. 

Marii Konopnickiej w Łomży, 18-400 Łomża Plac Kościuszki 3, te. 86 216 27 50. 

2. Kontakt Inspektorem Ochrony Danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii 

Konopnickiej w Łomży jest możliwy pod adresem: 

 II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży, 18-400 Łomża 

Plac Kościuszki 3, 

 email: iod@2lo.lomza.pl. 

3. Monitoring obejmuje korytarze na hali sportowej, klatkę schodową, salę fitness                       

i siłownię oraz teren wokół budynku liceum. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w następującym celu 

 zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia
1,2

 

         
1 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.)  
             2 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze 

zm.),  

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

przetwarzające dane w imieniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej 

w Łomży (np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych).    

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 14 dni  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją 

szczególną sytuacją, w przypadkach określonych w RODO. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Liceum jest 

równoznaczne z pozyskaniem i przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych osobowych jest brak 

możliwości przebywania na terenie liceum. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 

podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej 

określonego celu. 

 


