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Monitoring wizyjny 
Szanowni Państwo, 

 

informujemy, iż, teren obiektów Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego jest 

monitorowany. Kamery rozmieszczone są na zewnątrz oraz wewnątrz budynków. Obszar 

monitorowany oznakowany jest tabliczkami.  

Lokalizacja: 

• Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy przy al. Powstania Warszawskiego 6 

• Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny „Kurdwanów Nowy” przy ul. Wysłouchów 34 a 

• Baza Szkoleniowo - Wypoczynkowa „Lubogoszcz” w Kasince Małej 

• Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków - Śródmieście przy ul. Francesco Nullo 23 

• Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków - Nowa Huta na os. Kolorowym 29 b 

Zgodnie z Art. 13 RODO informujemy: 

1. Administratorem Danych pozyskanych w związku z monitoringiem jest Krakowski 
Szkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą Kraków al. Powstania Warszawskiego 6. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
poprzez email iod@ksos.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Celem zastosowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa, 
porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Dane osobowe pozyskane z 
monitoringu będą przetwarzane na podstawie Art. 6 pkt. 1 lit. e RODO zgodnie z Art. 
108a Ustawy Prawo Oświatowe. 

4. Dane będą przechowywane w zapisach monitoringu do 30 dni i następnie trwale 
usuwane. Jedynie w przypadku incydentów nagranie monitoringu może zostać 
zabezpieczone na dłuższy czas. Dane mogą być udostępniane tylko uprawnionym 
podmiotom w uzasadnionych przypadkach. 

5. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do 
uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w 
zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji. 
Prawo dostępu do nagrań dla osoby, której dane dotyczą jest możliwy na wyraźny 
wniosek tylko w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem anonimizacji wizerunku 
innych osób.  

6. Mają państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
 
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ze swojej strony poczynił wszelkie czynności mające 
na celu ochronę Państwa prawa do prywatności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych 
osobowych. 
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