
 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno 

w związku z prowadzonym monitoringiem 
 
 
ADMINISTRATOR: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno (dalej: WSCKZiU). 
 
NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: 
Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych Jacek 
Andrzejewski z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wsckziu.gniezno.pl. 
 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 
Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony interesów WSCKZiU w tym ochrony osób, podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa oraz rejestracji ewentualnych zdarzeń kradzieży i dewastacji mienia na podstawie art. 108a ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996); art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917); art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 913). 
 
ODBIORCY DANYCH: 
Zapis z monitoringu może być udostępniony w ściśle określonych przypadkach: 

• organom policji oraz pozostałym uprawnionym do pobrania zapisu organom ścigania,  
• pozostałym podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa  
• podmiotom, z którymi WSCKZiU zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w 

zakresie obsługi monitoringu wizyjnego w tym oprogramowania. 
 

CZAS PRZETWARZANIA: 
• Dane osobowe będą zapisane na nośniku elektronicznym przez okres nie dłuższy niż 60 dni, po czym 

zostaną trwale usunięte chyba, że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu 
dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne 
organy. 
 

TWOJE PRAWA: 
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych*: 

• dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych na zasadach ściśle określonych w przepisach 
prawa), 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem, 
• wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych  
• wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie danych osobowych 
jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu rejestracji obrazu z monitoringu wizyjnego i realizacji celów 
powyżej. Odmowa udostępnienia danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z zasobów 
WSCKZiU.  

 

* Rozporządzenie 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  

 



 

 
 
 


