
KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING  
 

Jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych, co oznacza że odpowiadamy za ich wykorzystanie 
w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej jako RODO informujemy, jak niżej: 
 

Administrator 
danych 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Trzech Wieszczów”  
Sp. z o.o. 
Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 
- osobiście lub listownie na adres: ul. Tomasza Zana 6, 42-217 Częstochowa  
- przez e-mail: n_zoz_zana@poczta.onet.pl 
- telefonicznie: 34 364 07 61  

Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych  

iod_n_zoz_zana@poczta.onet.pl, tel. 34 364 07 61 
Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

Obszar Miejsca ogólnodostępne wewnątrz budynku, ogrodzony teren wokół budynku. 

Podstawy prawne 
przetwarzania 

prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO (monitoring wizyjny) 

Odbiorcy danych Państwa dane są udostępniane: 

• podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

• osobom, które wykażą potrzebę dostępu do nagrań (np. osobom 
poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamerę) 

 
O szczegóły możecie Państwo dopytać nas indywidualnie. 

Przekazywanie 
danych  

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych  

Państwa prawa  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 

a. prawo do informacji o istnieniu monitoringu, 

b. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach 

c. prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, 

d. prawo do usunięcia danych dotyczących jej danych osobowych, 

e. prawo do przetwarzania danych przez określony czas. 

Okres 

przechowywania  

danych osobowych  

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej niż przez okres do 4 
tygodni/do nadpisania  

Prawo wniesienia 
skargi do organu 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

Informacja o 
podejmowaniu 
zautomatyzowanych 
decyzji  

W oparciu o przekazane przez Pacjenta dane nie będziemy podejmowali 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania  

 
 

 

 

 

Ważna od 30 lipca 2018 r.  
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