KLAUZULA INFORMACYJNA do MONITORINGU
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

Inspektor Ochrony
Danych Osobowych

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: biuro@przychodniazana.pl
- telefonicznie: 34 364 02 57
iod@przychodniazana.pl z IOD można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i
podstawy prawne
przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia
bezpieczeństwa informacji oraz ochrony osób i mienia na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie art. 22 2 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą zewnętrzne podmioty
świadczące na rzecz Placówki usługi zgodnie z zakresem umów
powierzenia danych oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa
Sądy, Policja.
Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:
- prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu,
jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację,
jego adresie i danych do kontaktu;
- prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
- prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub
usunięcia dotyczących jej danych osobowych jeśli jest to możliwe do
wykonania;
- prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

Przekazywanie
danych
Państwa prawa

Okres
przechowywania
danych osobowych
Prawo wniesienia
skargi do organu
Informacja o
podejmowaniu
zautomatyzowanych
decyzji

Ważna od 26.05.2021 r.

Okres przechowywania danych wynosi ok 30 dni, po upływie tego czasu
dane są automatycznie nadpisywane.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
W oparciu o przekazane dane nie będziemy podejmowali
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

