KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego RODO, informuję, że:
1.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum
Proflaktyczno–Lecznicze w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63 91-205 Łódź. Możesz skontaktować się z
Administratorem pisząc na adres: sekretariat@wompcpl.eu lub telefonując pod numer: 42 272 19 00.
2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pana/i danych przez Administratora można
kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres
iod@wompcpl.eu, lub telefonicznie +48 506 474 362; 42 272 18 94.
3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary WOMP CP-L w Łodzi i jego jednostek organizacyjnych
położonych przy ul. Aleksandrowskiej 61/62, ul. Tymienieckiego 18, ul. Piłsudskiego 133B, przy ul.
Gdańskiej 117A .
4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
a) budynki WOMP CP-L w Łodzi i jego jednostek organizacyjnych MOMP-ów (wejścia/wyjścia z
budynków, korytarze, klatki schodowe),
b) obszar wokół budynków o których mowa w ust. 4 pkt a) , tj. drogę wjazdową do przychodni, drogi
wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie przychodni, wejścia do budynków.
5. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, klientom,
kontrahentom, pracownikom, stażystom, praktykantom, osobom trzecim i innym osobom
przebywającym na terenie WOMP CP-L w Łodzi oraz zapewnienie porządku publicznego a także
ochrony osób i mienia na terenie infrastruktury WOMP CP-L w Łodzi i jego jednostek organizacyjnych
położonych przy ul. Aleksandrowskiej 61/62, ul. Tymienieckiego 18, ul. Piłsudskiego 133B, przy ul.
Gdańskiej 117A, znajdujących się na terenie WOMP CP-L i jego jednostek organizacyjnych, w tym także
zabezpieczenie dokumentacji medycznej poprzez umożliwienie obserwacji obrazów z kamer oraz ich
rejestracji.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony
interes realizowany przez administratora, art. 6 ust. 1 lit. c – w celu wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w zw. z art. 22 (2) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 22
ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia.
7. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
8. Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
9. Nie udostępniamy Pana/i danych innym odbiorcom oprócz pracowników i współpracowników WOMP
CP-L w Łodzi działającym na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osób
objętych monitoringiem wizyjnym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub
świadczeniem usług dla WOMP CP-L w Łodzi, tj. osoby świadczące usługę ochrony osób i mienia oraz
świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych zawartej z WOMP CP-L w Łodzi a także podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa m.in.: Policji, Sądom, Prokuraturze. Płyta zawierająca zapis wizyjny może być nagrana
i przekazana uprawnionym organom na pisemny wniosek w związku z prowadzonymi czynnościami
służbowymi.
10. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały
zebrane (pkt 5) i przechowuje przez okres nieprzekraczający 6 dni od dnia nagrania, po tym terminie
dane są automatycznie usuwane poprzez nadpisanie, lub do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa przez właściwy sąd lub inny organ
publiczny.
11. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
12. Ma Pan/i następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do
swoich danych, w tym prawo otrzymania kopii danych, prawo do informacji o istnieniu monitoringu,
prawo do zabezpieczenia nagrania, prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania.

13. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/i
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. W oparciu o Pana/i dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem proflowania*.

* Proflowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fzycznej, w szczególności do analizy
lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fzycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

