Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2
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) (Dz. U. UE.L.2016.119. l), dalej „RODO”, Górnośląskie
Centrum Rehabilitacji „Repty” informuje, o stosowaniu monitoringu, a także że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Centrum
Rehabilitacji „Repty” z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Śniadeckiego 1, 42604 Tarnowskie Góry, zwany dalej „Administratorem”;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych pod adresem email: iod@repty.pl lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którego
celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie GCR Repty, sprawna
obsługa szlabanu, a także w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu
sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 14 dni.
Po tym czasie następuje ich automatyczne nadpisanie.
5. Obszar podlegający monitoringowi to teren wokół GCR Repty, parkingi oraz obszar
przy wjeździe i wyjeździe z parku.
6. Dane z systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione wyłącznie
uprawnionym organom na podstawie odrębnych przepisów prawa na ich wniosek
oraz
w
przypadku
zniszczenia
lub
kradzieży
mienia.
W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż
to wskazano w ust. 4. Dane z monitoringu wizyjnego mogą posłużyć jako materiał
dowodowy i w związku z tym mogą być przechowywane przez okres niezbędny do
wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie
toczących się postępowań.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania;
8. Z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do Pani/Pana praw wskazanych powyżej przepisy
RODO przewidują ograniczenia, prawa te będą weryfikowane przez Administratora
w oparciu o RODO.
9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193
Warszawa.

