Klauzula informacyjna w sprawie monitoringu
Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania
Niepełnosprawności im. gen Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląskie Centrum Reumatologii,
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Szpitalnej 11, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527630,
NIP: 5482667715, REGON: 2436937971, reprezentowana przez: Janusza Króla – Prezesa
Zarządu.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - iod@reumatologiczny.pl.
3. Monitoring wizyjny na terenie Centrum Reumatologii Sp. z o.o. jest stosowany w celu
ochrony mienia Spółki oraz celem zapewnienia Państwa bezpieczeństwa oraz porządku
publicznego.
4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do momentu ich nadpisania, tj. maksymalnie
przez okres jednego tygodnia od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu
stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub zostanie
powzięta informacja, iż nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega
przedłużeniu do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych
okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu.
5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do
ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa.
6. Przysługuje Państwu prawo do informacji o istnieniu monitoringu, jego zasięgu, celu; prawo
dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych, prawo
do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach lub usunięcia tych danych
w ramach możliwości systemowych, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony
czas. Ponadto, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie monitoringu, jest art. 6 ust. 1
lit. e oaz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Przebywanie na terenie Centrum Reumatologii Sp. z o.o. jest dobrowolne i równoznaczne
z wyrażeniem zgody na monitoring wizyjny.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, jak również Administrator nie będzie stosował
wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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