
Nr zbioru: 12 

Data wpisania zbioru: 2016-06-01 

Data ostatniej modyfikacji zbioru: 2016-06-01 

 

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Nazwa zbioru 

MONITORING WIZYJNY 

2. Administrator danych: 

Administrator: Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu 

Regon: 292447513 

Miejscowość: Zgierz 

Kod pocztowy: 95-100 

Ulica: Długa 89/91 

Województwo: Łódzkie 

 

3. Przedstawiciel Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych: 

Nie dotyczy 

 

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych: 

☐ administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu 

podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: 

☐ zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących 

☐ przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepi-

su prawa: 

 

☐ przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to 

niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą 

☐ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publiczne-

go: 

 

☒ przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez admi-

nistratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane do-

tyczą 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, oraz wsparcie ewentualnego procesu dochodzenia roszczeń z tytułu wyrządzo-

nych szkód 

 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

Osoby znajdujące się na nagraniach zarejestrowanych w obszarze monitorowania 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

Wizerunek, nr rejestracyjny samochodu, data i godzina nagrania 

 

9. Dane do zbioru będą zbierane: 

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 

 

 

 



10. Dane ze zbioru będą udostępniane: 

Dane ze zbioru nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

 

11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Nie dotyczy 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: 

Nie dotyczy 

 


