
Puławy, 25.05.2018 

 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny 

 

Zgodnie z zapisami 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 [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Centrum Medyczne INTERNUS 
Spółka z o.o. ul. Gen. Fieldorfa ,,Nila”10, 24-100 Puławy reprezentowana przez Zarząd. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. nr 81 888 45 17, dane.osobowe@internus.pl 
3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa 

się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Centrum 
Medycznego Internus Sp. z o. o oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust.1 lit.f 
RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz art. 22 2     Kodeks Pracy 

4. Monitoring wizyjny znajduje się przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 10 i obejmuje wewnętrzne 
powierzchnie komunikacyjne przychodni (korytarze, klatki schodowe) oraz monitoring 
zewnętrzny na terenie przychodni, przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 i obejmuje 
wewnętrzne powierzchnie komunikacyjne przychodni (korytarze), przy ul. Wojska 
Polskiego 1/16 obejmuje wewnętrzne powierzchnie komunikacyjne przychodni 
(korytarze) oraz monitoring zewnętrzny z tyłu budynku, przy al. Królewskiej 15 obejmuje 
wewnętrzne powierzchnie komunikacyjne przychodni (korytarze). 

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości 
nagrań) max do 14 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania 
prowadzonego na podstawie prawa. 

6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Dane osobowe z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
oraz do przeniesienia swoich danych, jeżeli nie występują inne nadrzędne prawne 
podstawy przetwarzania. 

9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

10. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 
decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania. 

11. Centrum Medyczne Internus Sp. z o. o stosuje odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne by Pani/Pana dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane 
osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych w Centrum Medycznym 
Internus zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, 
techniczne (informatyczne) i fizyczne.  

 

 


