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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) przekazujemy Państwu odpowiednie informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej.        

  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING WIZYJNY 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery wizyjne jest Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, 

adres: ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk, reprezentowany przez Dyrektor Marię Michalczyk, tel. 23 691 26 06 w. 18.                

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 23 691 26 06 w. 22, e-mail: iodo@zoz.nasielsk.pl. 

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku prowadzi monitoring wizyjny w: 

a) Przychodni w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk, obejmuje teren wokół budynku, poczekalnie dla pacjentów, 

rejestrację, 

b) Przychodni w Starych Pieścirogach ul. Sikorskiego 5 05-191 Stare Pieścirogi, obejmuje wejście do budynku, pomieszczenie 

rejestracji, poczekalnię dla pacjentów. 

4. Pani/Pana dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, art. 222  ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040, 1043, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019r. poz. 1781 z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz osób trzecich 

przebywających na terenie SP ZOZ w Nasielsku Przychodni w Nasielsku oraz w Przychodni w Starych Pieścirogach; ochrony mienia 

oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego osób i obiektów. 

5. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od dnia nagrania, 

wyłącznie do celów dla których zostały zebrane, chyba że nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie prawa. W takim wypadku termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, w tym organy prowadzące postępowanie.  

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Przebywanie w granicach obszaru objętego systemem monitoringu wizyjnego wiąże się z możliwością rejestracji wizerunku na 

powyższych zasadach. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 
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