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Інформаційне застереження 

 

1. Адміністратором Ваших персональних даних є  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych z siedzibą: ul. Tokary Pierwsze 43a,                           

62-704 Kawęczyn 

2. Адміністратор персональних даних призначив інспектора з питань захисту даних, яким є Ewa 

Galińska. З усіх питань, пов’язаних з обробкою персональних даних та реалізацією прав, 

пов’язаних з обробкою персональних даних, можна зв’язатися з інспектором з питань захисту 

даних за телефоном: 531641425 або електронною поштою inspektor@osdidk.pl 

3. Ваші персональні дані у вигляді зображення обробляються в рамках візуального моніторингу, 
тобто за допомогою пристроїв запису зображення (без звуку). 
Вищевказані персональні дані будуть оброблятися на підставі ст. 6 п. 1 абз. е RODOу зв'язку з 
реалізацією юридично обґрунтованих цілей АПД, якими є: 
забезпечення безпеки людей та майна на території Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II                       

w Tokarach Pierwszych 

4. Ваші персональні дані будуть зберігатися: 

a) на строк не більше 10  днів з дати запису;  
b) якщо записи зображень є доказом у судовому провадженні або АПД дізнається, що вони 

можуть бути доказом у такому провадженні, то строк зберігання персональних даних 
буде продовжено до остаточного завершення провадження; 

Після закінчення строків, зазначених у пунктах а і б, записи, отримані в результаті 
моніторингу, що містять персональні дані, видаляються назавжди, якщо окремими 
правилами не передбачено інше.  

5. При необхідності дані можуть бути доступні таким одержувачам: 
a) компанії, яка обслуговує системи моніторингу, якій АПД  надав дані на підставі окремого 

договору доручення відповідно до RODO; 

b) Персональні дані також можуть передаватися суб’єктам, які відповідно до положень не 

вважаються одержувачами даних, тобто державним органам, які можуть отримувати 

персональні дані, отримані шляхом моніторингу в рамках конкретної процедури відповідно 

до законодавства Союзу або законодавства держави-члена. До таких суб'єктів можуть 

належати, зокрема, правоохоронні органи та суди. 

6. На підставі та з урахуванням обмежень, передбачених ст. 15-22 RODO, ви маєте право: 
a) на доступ до своїх даних та отримання їх копій; 
b) на виправлення (коригування) своїх персональних даних, 
c) вимагати обмеження обробки персональних даних, 
d) на усунення персональних даних; 
e) на перенесення даних 
f) право на подачу заперечення проти обробки даних. 
Ви можете скористатися цими правами за місцезнаходженням Адміністратора персональних 

даних, шляхом листування, за допомогою засобів електронного зв’язку або по телефону. 

7. Якщо Ви вважаєте, що обробка Ваших персональних даних Адміністратором даних порушує 

закон, Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління з питань захисту персональних даних. 

За подачу скарги не стягається збір.  

8. Надання даних є добровільним, але необхідним для перебування на території закладу.  
9. Ваші персональні дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень, у тому числі 

профілюванню, зазначеному у ст. 22 п. 1 і 4 RODO. 
10. Ваші персональні дані не будуть передані за кордон, у тому числі до третіх країн, тобто до країн, 

які не є країнами-членами ЄС, Ісландії, Норвегії чи Ліхтенштейну. 

 


