Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Obowiązek informacyjny dot. monitoringu wizyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego 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
(RODO), informujemy, że w obiektach oraz na terenie wokół obiektów Uzdrowiska Kraków Swoszowice
Sp. z o.o., prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Uzdrowisko Kraków
Swoszowice Sp. z o.o., ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków, tel. 12 254 78 11; e-mail:
uzdrowisko@uzdrowisko.krakow.pl NIP: 675-000-06-39 REGON: 000289414 KRS: 0000283693.
2. W Uzdrowisku Kraków Swoszowice Sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych:
(e-mail: iod@uzdrowisko.krakow.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia
bezpieczeństwa osób i mienia przebywających w obszarze monitorowanym, oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń w przypadku szkody lub kradzieży.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U.2018.2190 z późn. zm.)
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora
5. Odbiorcami Pana/Pani danych dotyczących wizerunku mogą być:
• podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
• firma świadcząca usługi ochrony
• firma ubezpieczeniowa, z którą Spółka ma podpisaną umowę, w celu dochodzenia lub obrony
roszczeń
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Dane na rejestratorze zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza
3 miesięcy, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane
są na danych już istniejących w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (przy zachowaniu zasad ochrony danych
osobowych innych osób) po uzyskaniu zgody przez Administratora, na podstawie wniosku.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606-950-000, fax. 22 531-03-01, e- mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.
1 i 4 RODO.

