Informujemy, ¿e na terenie Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w Grudzi¹dzu stosowany jest MONITORING
WIZYJNY.
O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informuj¹ widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpoœrednio
w miejscu zbierania danych (wizerunku).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (wizerunek) jest Zespó³ Szkó³ Mechanicznych w Grudzi¹dzu ul.
Hallera 31. Pañstwa dane osobowe s¹ przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie
obiektu.
Kontakt z administratorem jest mo¿liwy za poœrednictwem adresu: Zespó³ Szkó³ Mechanicznych w Grudzi¹dzu,
ul. Hallera 31, 86-300 Grudzi¹dz lub e-mail: mechanik_sekretariat@poczta.fm.
Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie obiektu
- podstaw¹ przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie
uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeñstwa osobom
przebywajàcym w budynkach oraz na terenie zarzàdzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie
bezpieczeñstwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeñstwa mienia administratora, pracowników i goúci.
Pani/Pana dane osobowe mogà byã przekazywane podmiotom úwiadczàcym usùugi na rzecz administratora
w zwiàzku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom úwiadczàcym usùugi w zakresie obsùugi, ochrony
osób i mienia, dostawcom systemów CCTV (monitoringu) oraz organom porzàdkowym i administracyjnym
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe bædà przetwarzane przez okres do 2 tygodni od dnia wizyty. Okres przetwarzania
moýe zostaã kaýdorazowo przedùuýony o okres przedawnienia roszczeñ, jeýeli przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych bædzie niezbædne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeñ albo obrony przed
takimi roszczeniami przez Administratora.
Przysùuguje Pani/Panu prawo dostæpu do Pani/Pana danych oraz prawo ýàdania ich sprostowania, ich
usuniæcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysùuguje Pani/Panu takýe prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujàcego siæ ochronà danych osobowych w pañstwie czùonkowskim Pani/Pana zwykùego
pobytu, miejsca pracy lub miejsca popeùnienia domniemanego naruszenia. Przysùuguje Pani/Panu prawo do
wniesienia sprzeciwu wzglædem przetwarzania danych osobowych w celu okreúlonym powyýej, z przyczyn
zwiàzanych z Pani/Pana szczególnà sytuacjà.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie bædzie zwiàzane z brakiem zgody na wejúcie na teren
obiektu objætego monitoringiem.

