
 

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 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 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016), 

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko - Zdrój, ul. Sądowa 9, tel. 41 356 71 19 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.rodo.ochrona@gmail.com 

3) Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 

Przychodni Rejonowej Nr 2 w Busku - Zdroju, os. Sikorskiego 10. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na 

terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) - zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz na terenie 

zarządzanym przez Administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, pracownikom                 

i ochrona mienia Przychodni Rejonowej Nr 2 w Busku - Zdroju. 

5) Obszar monitorowany: 

• korytarze / poczekalnie, 

Zapisy z monitoringu przechowywane są przez maksymalnie 7 dni. 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora, 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także 

podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

7) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych. 

8) Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

10) Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście 

na teren obiektu objętego monitoringiem. 
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