Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z
prowadzeniem monitoringu wizyjnego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. z siedzibą
w Lubinie

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 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), zwanym
dalej RODO, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. z
siedzibą w Lubinie przekazuje Państwu treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej stosowania
monitoringu wizyjnego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Medycyny Pracy
Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-300) przy ul. Słonecznej 1 wpisana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000117905, REGON:
390991764, NIP: 6922315643 (dalej jako NZOZ OMP lub Spółka).
KONTAKT

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z
Administratorem pisemnie na adres korespondencyjny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o., ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin, poprzez e – mail:
iod@omplubin.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ OMP jest Ewa Kras z którym można skontaktować się
poprzez adres mailowy: iod@omplubin.pl.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora danych w następujących
celach:
a. w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - prowadzenia
szczególnego nadzoru nad miejscem pracy oraz terenem wokół zakładu pracy w
postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring
wizyjny) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego
interesu administratora, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa
pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę w związku z realizacją
uprawnienia wynikającego z art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy;
b. w stosunku do osób współpracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej prowadzenia nadzoru nad budynkami i pomieszczeniami poprzez stosowanie
monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie
uzasadnionego interesu administratora, polegającego na zapewnieniu
bezpieczeństwa pracowników, współpracowników, ochrony mienia oraz
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
administratora na szkodę;
c. w stosunku do osób przebywających na terenie budynku znajdującego się przy ul.
Słonecznej 1 w Lubinie oraz na terenie przylegającej nieruchomości objętej
monitoringiem
- zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budynku oraz na
terenie wokół budynku, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora
polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, dochodzenia i
obrony przed roszczeniami.
- ograniczenia zachowań niepożądanych zagrażających bezpieczeństwu
użytkowników obiektu, wykrywania sprawców zachowań niepożądanych tj.
niszczenie mienia, kradzieże, kontroli dostępu do obiektu osób nieuprawnionych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu
administratora polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia;
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego będą
przetwarzane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania (przy czym okres ten może
być krótszy niż 3 miesiące), chyba że nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one
stanowić dowód w postępowaniu. W takim wypadku termin ten ulegnie przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń
liczonego od nowych terminów powstałych w wyniku postępowania.
ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy publiczne i służby porządkowe w związku z realizowaniem przez nie zadań, na
podstawie i w granicach prawa np. Policja, prokuratury, sądy;
b. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie i w imieniu administratora, na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu
świadczenia określonych w umowie usług na rzecz administratora, na przykład: usług
teleinformatycznych, usług księgowych, usług ochroniarskich, usług prawnych,
doradczych itp.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Wszystkie osoby, których dane są przetwarzane przez NZOZ OMP mają następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do sprostowania danych nieprawidłowych, w tym do uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych również poprzez złożenie dodatkowego
oświadczenia;
c. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
d. prawo do ograniczenia przetwarzania;
e. prawo do przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do innego
administratora;
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
W każdym momencie może Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw zgłaszając
odpowiednie żądanie do Administratora danych za pośrednictwem adresu email:
iod@omplubin.pl w drodze korespondencji listowej na adres NZOZ OMP lub na piśmie w
siedzibie Spółki. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie niezwłocznie po jego
otrzymaniu. Zgłoszenie powinno zawierać Państwa dane teleadresowe, abyśmy przed
rozpoznaniem żądania mogli ustalić i w razie konieczności potwierdzić Państwa tożsamość.
NZOZ OMP dokłada szczególnej staranności w celu uprzedniej weryfikacji osób, które zgłaszają
żądania realizacji praw mogących mieć nieodwracalny skutek na przetwarzane dane osobowe.
Jeśli uważa Pani/Pan, że naruszone zostały zasady ochrony danych osobowych, może Pani/Pan
skorzystać również z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub prawa do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w
podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

zakresie

zautomatyzowanego

UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU

Udostępnienie wizerunku, który jest rejestrowany przez kamery monitoringu wizyjnego jest
dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli chcą Państwo wejść na teren budynku oraz teren przylegający
do budynku znajdującego się przy ul. Słonecznej 1 w Lubinie.

KOMENTARZ DO KLAUZULI INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

W niniejszym projekcie klauzuli informacyjnej weryfikacji powinny podlegać następujące kwestie:



prowadzenie monitoringu wizyjnego w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych,
ustalenia okresów przechowywania danych z monitoringu wizyjnego. Trzy miesiące to
okres maksymalny przez jaki można przetwarzać dane osobowe z monitoringu. W
regulaminie można wskazać okres krótszy w zależności od decyzji Administratora.

