Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej RODO, informujemy,
że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.
2. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem, pisząc do niego na adres:
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra lub telefonując pod nr: (71) 3158041,
(71) 3158009. Możecie również skontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem
powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych – Małgorzatę Pilch-Janic, pisząc na
adres e-mail: m.pilch@przychodnia.twardogora.pl .
3. Przetwarzanie Państwa
danych osobowych odbywa się w celu: zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f)
w związku z art. 22² ust.1 ustawy Kodeks pracy oraz w celu zapewnienie bezpieczeństwa
pracowników, pacjentów lub ochrony mienia (pomieszczeń ogólnodostępnych), na
podstawie: art. 6 ust. 1lit. f) w związku z art. 23a ust. 1 pkt1 ustawy o działalności leczniczej.
4. Przebywanie w granicach obszaru objętego Systemem Monitoringu Wizyjnego wiąże się
z możliwością rejestracji wizerunku na powyższych zasadach.
Zakres rejestrowania obrazu w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Twardogórze
obejmuje: wejście i wyjście do budynku „A”(od strony parkingu wewnętrznego do bramy
wjazdowej), korytarze na parterze budynku „A”, korytarze na I piętrze budynku „A” oraz
wyjścia z budynku „A” (od strony ulicy). Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń
sanitarnych, szatni, pomieszczenia socjalnego oraz
gabinetów medycznych
i diagnostycznych.
Zakres rejestrowania obrazu w WOZ w Goszczu i WOZ w Grabownie Wielkim obejmuje:
wejście i wyjście do budynku (od strony wewnętrznej) oraz korytarz na parterze budynku.
Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń sanitarnych, pomieszczenia socjalnego
i gospodarczego oraz gabinetów medycznych.
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa
odpowiednio stosowane:
1) dostępu do treści swoich danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na
podstawie odrębnych przepisów;
2) ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na
podstawie odrębnych przepisów;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (dane kontaktowe: dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/).
6. Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również
profilowania*.
7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom
upoważnionym na podstawie prawa.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane od dnia zarejestrowania obrazu, przez okres
nieprzekraczający 14 dni, w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem
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w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych
osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się.
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