
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 MONITORING WIZYJNY

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w zwi

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporz

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnę

Olsztynie  z siedzibą w Olsztynie przy alei Wojska Polskiego 37.

 

2. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn

Administracji z Warmińsko 

Ochrony Danych,  adres e-mail: 

3. Przetwarzanie danych za pomoc

oraz zapewnienia bezpiecze

f,e  RODO oraz art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarz

państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259) i obejmuje:

• Lądowisko – ilość

• KSOR – ilość kamer: 3

• Bramy wjazdowe na teren szpitala 

 Dane osobowe w postaci wizerunku s

4.  Dane osobowe będą udostę

podstawie przepisów obowią

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do pa

6. Dane osobowe przechowywane b

7. Każdemu, kogo dane dotyczą

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nast

wywiązania się z obowiązku wynikaj

- do ograniczenia przetwarzania d

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urz

00 - 193 Warszawa). 

8. W celu skorzystania z powyż

inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powy

9. Dane z monitoringu nie będą

wykorzystywane w celu profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

MONITORING WIZYJNY 
 

 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporz

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko– Mazurskim Centrum Onkologii w 

 w Olsztynie przy alei Wojska Polskiego 37. 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn

ńsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie  powołany został Inspektor 

mail: abi@poliklinika.net 

Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia szpitala 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie szpitala, na podstawie art. 6 ust.1 lit. 

oraz art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

stwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259) i obejmuje: 

ść kamer: 2 

ść kamer: 3 

Bramy wjazdowe na teren szpitala – ilość kamer: 3 

Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ci

 udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

ą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 30 dni. 

demu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: 

ch oraz otrzymania ich kopii; 

sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

cia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastę

ązku wynikającego z przepisu prawa; 

do ograniczenia przetwarzania danych; 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem 

inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej. 

ędą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie b

wykorzystywane w celu profilowania. 

 

 
Załącznik nr 10 

PBI 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem’’, 

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Mazurskim Centrum Onkologii w 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

gii w Olsztynie  powołany został Inspektor 

 w celu zabezpieczenia szpitala 

cych na terenie szpitala, na podstawie art. 6 ust.1 lit. 

ądzania mieniem 

ce obraz w sposób ciągły.  

cznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

stwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

cia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

 z administratorem danych lub z 

 wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą 


