
KLAUZULA INFORMACYJNA 

monitoring wizyjny w Strefie Administracyjnej 

 

Zgodnie z treścią art. 13 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), zwanego dalej RODO, informujemy że: 

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy  ul. Marii  

Skłodowskiej-Curie 1A, 39-460 Nowa Dęba 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: iod@zoznowadeba.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora: 

 w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w pomieszczeniach Budynku 

Administracji przy ul. Marii  Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie; 

 w celu dochodzenia roszczeń wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym 

ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym – podstawą prawną przetwarzania – art. 

6 ust. 1 lit. c. RODO; 

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłużej niż 14 dni, a następnie 

usuwane poprzez nadpisanie danych z zastrzeżeniem ust. 5 

5. W interesie publicznym, na żądanie właściwego organu władzy publicznej dane 

utrwalane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być odpowiednio wyodrębnione i 

przetwarzane dłużej niż 14 dni a także udostępnione takiemu organowi z 

uwzględnieniem przepisów regulujących jego funkcjonowanie oraz obowiązki 

administratora danych osobowych. 

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia 

danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, na zasadach określonych w art. 15 – 17 

RODO; 

 ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppk. 1 – 3 należy skontaktować 

się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych 

wyżej danych kontaktowych. 

8. Osoby fizyczne znajdujące się w strefie objętej systemem monitoringu nie podlegają 

decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu ze 

względu na odmienne podstawy przetwarzania danych osobowych 
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