
 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest 
Zespół Szkół Budowlanych w Żarach reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

2. Dane, tj. wizerunek pozyskiwane są na podstawie przepisów prawa w celu zapewnienia 
porządku publicznego i bezpieczeństwa uczniów i pracowników. 

3. Monitoring obejmuje zasięgiem teren wjazdu, parkingi, plac apelowy, wejście do budynku, 
korytarze na I i II piętrze. 

4. Zapisy monitoringu są przechowywane przez 14 dni. 
5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych oraz 

prawo ograniczenia ich przetwarzania. 
6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 
7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 795079223 
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