
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM
WIZYJNYM W PRZYCHODNI „NA WZGÓRZU” SP. Z O.O.

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia „Na Wzgórzu” Sp. z o.o.
zwana dalej: „Administratorem”. Wyznaczyliśmy IOD: Anna Weilandt, z którym mogą
Państwo skontaktować się pisząc na adres: odo@przychodnianawzgorzu.pl lub pisemnie na
adres naszej siedziby:

Przychodnia „Na Wzgórzu” ul. Jaworzniaków 37, 80-180 Gdańsk

2. Państwa dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz ochrony osób i mienia. Monitoring wizyjny realizowany
jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.

5. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje:
drogę wjazdową do przychodni, drogi wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie
przychodni, wejścia do budynków.

6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i
dostępne maksymalnie przez okres 1 miesiąca. Czas przechowywania uzależniony jest od
ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane
zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz
(bez dźwięku).

7. Dla celów dowodowych zabezpieczamy zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu
wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu,
niszczeniu i kradzieży mienia: na wniosek osób trzecich; na wniosek organów
prowadzących postępowania; na wniosek Kierownika Przychodni. Nagrania obrazu będą
przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa
się na pisemny wniosek złożony do Kierownika Przychodni. Zabezpieczone dane z
monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w
sprawie zdarzenia.

9. Mają Państwo prawo żądać od Administratora: informacji o istnieniu monitoringu, prawo
dostępu do nagrań (w uzasadnionych przypadkach), prawo żądania usunięcia danych. W
związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
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