
 

 
 
 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 6 z 
siedzibą w 45-362 Opole przy ul. Ligonia 4, tel.: 774542440 , mail:
dyrektor@pp6.opole.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu 
numerem tel.: 77 44 61 103 lub adresem email :

3. Monitoring budynku oraz terenu przyległego do budynku stosowany jest celu 
ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia oraz 
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 6 z 
362 Opole przy ul. Ligonia 4, tel.: 774542440 , mail:

dyrektor@pp6.opole.pl 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu możliwy jest pod 
numerem tel.: 77 44 61 103 lub adresem email : iod@cuw.opole.pl
Monitoring budynku oraz terenu przyległego do budynku stosowany jest celu 
ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie mo
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na
Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Pieczęć Administratora

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 6 z 
362 Opole przy ul. Ligonia 4, tel.: 774542440 , mail: 

możliwy jest pod 
iod@cuw.opole.pl 

Monitoring budynku oraz terenu przyległego do budynku stosowany jest celu 
monitorowanym. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie… 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

osobowych. 
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pieczęć Administratora 


