Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r) informujemy, że Administratorem
monitoringu wizyjnego w Przychodni Zdrowia Skawina jest Przychodnia Zdrowia
Skawina Spółka z o.o. z siedzibą w Skawinie (kod pocztowy: 32-050), przy ulicy ks.
Jerzego Popiełuszki 2a, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można się
skontaktować pisząc na adres: sekretariat@przychodnia.skawina.pl lub telefonując pod
numer:+48122761957 oraz za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora
ochrony danych, pisząc na adres: abi@przychodnia.skawina.pl lub telefonując pod numer:
+48122768422
2. Dane wizyjne są gromadzone i przetwarzane w celu ochrony obiektów i mienia oraz
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Przychodni Zdrowia Skawina Sp. z o.o. w
Skawinie, w budynku głównym przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 2a oraz w budynku
poradni specjalistycznych przy ulicy Niepodległości 12 w Skawinie . Monitoring wizyjny
realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
3. Gromadzone dane wizyjne są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z
realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia danych z monitoringu
wizyjnego innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać danych wizyjnych poza granicę Polski ani do
organizacji międzynarodowych.
5. Dane wizyjne są przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca.
Gromadzenie danych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje w budynku
głównym (ul. ks.J Popiełuszki 2a w Skawinie) drogę wjazdową do przychodni, drogi
wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie przychodni, wejścia do budynków a
także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków przychodni. W budynku
poradni specjalistycznych (ul Niepodległości 12 w Skawinie) monitoring obejmuje
wyłącznie część obszaru wewnętrznego budynku.
6. Osoba fizyczna może żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania
danych.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w formie monitoring wizyjnego przez
Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W oparciu o zgromadzone dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
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.

