
 
               

   

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU MONITORINGU 

 

W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem tzw. RODO przedstawiamy poniżej kilka przydatnych 

informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

 

Kto jest administratorem 
danych osobowych? 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest World School sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie 

(62-002),  ul. Obornicka 124, posiadający numer REGON: 388034455 oraz NIP: 9721314093.  

 World School sp. z o.o. jest organem prowadzącym Zespół World School w Suchym Lesie, w skład 

którego wchodzi m.in.: World Primary School Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami 

dwujęzycznymi oraz Magic World Preschool Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole w ramach, 

których przetwarzane są Państwa dane.  

 Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: World School                  

sp. z o.o., ul. Obornicka 124, 62-002 Suchy Las lub e-mail: kontakt@world-school.pl  

Z kim można się 
kontaktować w sprawie 
przetwarzania danych 
osobowych? 

 We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo się 

kontaktować poprzez e-mail:  odo@world-school.pl 

W jakim celu i na jakiej 
podstawie przetwarzamy 
dane osobowe? 

 Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu                   

World School sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie. 

 Administrator uznaje potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i innych osób 

przebywających na terenie Przedszkola i Szkoły oraz zapewnienie ochrony mienia w obrębie obiektu, na 

których jest prowadzona działalność Przedszkola i Szkoły, a także ewentualne dochodzenie lub obronę 

przed roszczeniami. 

 Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 90 dni, chyba że zostały one zabezpieczone  

w związku z prowadzonym postępowaniem przez organy ścigania. 

Komu przekazywane są dane 
osobowe? 

 Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom 

ścigania, na ich wniosek. 

 Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem 

monitoringu wizyjnego, w tym konserwację systemów. 

Jakie mamy prawa w 
związku z ochroną danych 
osobowych? 

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia 

oraz ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby Administrator dostarczy kopię danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa                          

i wolności innych osób. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dotyczą dane 

Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.  

 Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                    

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.  

 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych. 

Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Czy dane są przekazywane 
poza EOG? 

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). 

Czy dane wykorzystuje się do 
profilowania? 

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do 

profilowania. 

 


