Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ENDO – MEDICA Sp. z o.o. – klauzula
informacyjna monitoringu wizyjnego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) ENDO – MEDICA Sp. z o.o. informuje, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, DANE KONTAKTOWE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ENDO – MEDICA Sp. z o.o. (dalej: ENDO – MEDICA
Sp. z o.o. jest administratorem danych przetwarzanych w celu obserwowania i rejestrowania obrazu
zdarzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
Dane kontaktowe administratora to: ul. Ogrody 14, 85-870 Bydgoszcz, tel: 52 373 11 22, adres e-mail:
info@endomedica.bydgoszcz.pl, adres strony internetowej: www.endomedica.bydgoszcz.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
ENDO MEDICA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe z monitoringu wizyjnego w celu:
- obserwowania i rejestracji obrazu zdarzeń,
- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
- zapobieżenia oszustwom i nadużyciom,
- dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań wyjaśniających i sądowych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:
- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora - (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).

PRZEKAZYWANIE DANYCH
W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to
konieczne dla realizacji celów przetwarzania. Dane mogą być przekazane wyłącznie:
- osobom upoważnionym przez ENDO – MEDICA Sp. z o.o. – pracownikom i współpracownikom,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecone będą czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym odbiorcom danych – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, biurom
rachunkowym, informatykom, organom ścigania, sądom, organom egzekucyjnym.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

- do 30 dni, okres ten ulega wydłużeniu, gdy jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń przez
administratora oraz dla celów dowodowych w postępowaniu prowadzonym przez organy ścigania,
sąd, organy egzekucyjne - do czasu prawomocnego zakończenia postępowań.

OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ MA PRAWO DO:










żądania udostępniania swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych;
w przypadkach, w których do przetwarzania danych wymagana jest zgoda – prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody
przed jej cofnięciem;
wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.
Wchodząc w obszar objęty monitoringiem godzisz się na rejestrację wizerunku i przetwarzanie przez
Administratora danych z monitoringu w sposób i zgodnie z celami wskazanymi powyżej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

