Klauzula informacyjna monitoring wizyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 – zwanego RODO, informujemy:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych
„Familia” Sp. z o.o. ul. Wiejska 20, 41-103 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431602480, Regon: 276715535
KRS: 0000103667. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: zozfamilia@zozfamilia.pl,
telefonicznie pod nr 32 810 13 33 lub listownie na adres podany powyżej.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Dawida Szarka, z którym można
skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@medkomp.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres
siedziby Administratora Danych Osobowych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.

3.

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego w systemie monitoringu będziemy
wykorzystywać w celu:
• Bezpieczeństwa pacjentów i innych osób przebywających na terenie podmiotu medycznego,
• Bezpieczeństwa osób zatrudnionych w podmiocie medycznym,
• Ochrony mienia podmiotu medycznego.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora –
art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.

Nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia nagrania. Po
upływie tego okresu nagrania są niszczone, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub nagrania
stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa.

5.

Ma Pani/Pan prawo złożyć wniosek do Administratora o:
• Dostęp oraz kopie własnych danych osobowych,
• Sprostowanie (poprawienie) własnych danych osobowych,
• Usunięcie własnych danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
• Ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• Przenoszenie własnych danych osobowych, na warunkach określonych w RODO,
• Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
• Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli podstawą prawną
wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust.1 lit. f RODO.
• Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy prawa.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z nami na wyżej podane dane
kontaktowe.

6.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – za wyjątkiem osób upoważnionych przez
Administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) z Administratorem, w szczególności
dostawcom usług IT oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie
z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług
technicznych) oraz innym administratorom (np. kancelariom prawnym).
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8.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu
art. 22 RODO.
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