
Інформація про обробку персональних даних  

 Контролер не передбачає автоматизованого прийняття рішень, у тому 
числі профілювання на основі Ваших персональних даних  

відеоспостереження  

Відповідно до ст. 13 ч. 1 і ч. 2 Регламенту Європейського парламенту і Ради 
(ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. «Про захист фізичних осіб у зв’язку з 
опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про 
скасування Директиви 95/46/ЄС» (Загальний регламент про захист даних, 
надалі іменується: «GDPR»), повідомляємо, що:  

 Контролером Ваших персональних даних є Комплекс шкіл економіки та 
сфери послуг ім. Наталії Гонсьоровської у Лодзі, вул. Астронавтів, 19, 93-533 
м. Лодзь, тел. 42 633 60 09, електронна адреса: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Контролер призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете 
зв’язатися з усіх питань, що стосуються обробки персональних даних та 
реалізації прав, пов’язаних з обробкою даних: письмово на нашу юридичну 
адресу або на адресу електронної пошти: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Ваші персональні дані обробляються з метою підвищення безпеки людей і 
захисту майна; увійшовши на територію, на якій ведеться 
відеоспостереження, Ви свідомо та добровільно приймаєте рішення про те, 
що Ваше зображення буде записано та зберігатиметься протягом не більше 
одного місяця з моменту запису, Ваші персональні дані оброблятимуться на 
підставі ст. 6 ч. 1 літ. c, e GDPR, у зв’язку з виконанням зобов’язань, що 
випливають із положень: Закону Польщі від 26 червня 1974 р. – Трудовий 
кодекс Польщі та Закону Польщі від 14 грудня 2016 р. – « Про освіту»  

 Записи із камер відеоспостереження можуть бути надані правоохоронним 
органам у разі отримання від них законного запиту, що випливає зі сфери 
діяльності такого органу.  

 Особа, зображення якої було записано камерами відеоспостереження, має 
право вимагати від контролера доступу до своїх персональних даних та 
обмеження їх обробки, якщо подасть фактичну причину такого обмеження.  

 Задоволення заперечення щодо обробки даних у рамках 
відеоспостереження повинно відповідати положенням законодавства, на 
підставі якого відбувається обробка.  

 Якщо особа, зображення якої було записано камерами 
відеоспостереження, вважатиме, що персональні дані у рамках цієї системи 
обробляються неналежним чином, вона має право подати скаргу до 
контролюючого органу, тобто начальнику Управління з питань захисту 
персональних даних.   

 Контролер не використовує механізми автоматизованого прийняття 
рішень, у тому числі профілювання 


