
Załącznik nr 3 Regulaminu funkcjonowania, 
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego  

    
 

Łowicz, …………………………………. 
                                                                  (data) 
Dane wnioskodawcy 
 
……………………………………. 
(Imię i nazwisko/nazwa organu) 
 
……………………………………..           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 
(adres, nr telefonu kontaktowego, e-mail)                        im. Jana Pawła II z Oddziałami  
                                                                                         Integracyjnymi w Łowiczu 
 
 

Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego (sporządzenie kopii) 
 
Data i miejsce zdarzenia  
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Krótki opis zdarzenia: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wskazanie celu otrzymania nagrania z monitoringu 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

…………………………………….……….. 
                 (data i podpis wnioskodawcy)   
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego 
jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu, 
ul. Młodzieżowa 15, 99-400 Łowicz. tel: 46 837 73 87 mail: sp7lowicz@interia.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Jana Pawła II 
Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu możliwy jest pod adresem email (adres email): 
iod@eduodo.pl 

 



3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 
niniejszego wniosku. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO tj. zgody na przetwarzanie danych, którą ma Pani/Pan prawo wycofać w dowolnym 
momencie poprzez przesłanie informacji na adres Administratora. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane 
osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wskazane 
w przepisach prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt 
obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałąmi Integracyjnymi 
w Łowiczu. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawowej nr 7 im. Jana 
Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu danych osobowych zawartych w niniejszym 
wniosku w celu jego realizacji. 
 

…………………………………………….. 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 

 
Decyzja  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi 
w Łowiczu 
 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody 
 
 

…………………………………………. 
(data i podpis dyrektora szkoły) 

 


