
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 
 

Zgodnie 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 informuję, iż: 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla dzieci prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej.  

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można 

kontaktować się w następujący sposób: 

 - listownie na adres: Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla dzieci prowadzony przez         Zgromadzenie Sióstr Maryi 

Niepokalanej, Piszkowice 53, 57 – 300 Kłodzko z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, 

 - przez email: biuro@dbi-consulting.pl 

 

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Spółki osób przebywających jest  stosowany jest 

monitoring wizyjny o czym świadczą umieszczone oznaczenia graficzne. 

Monitoringiem objęte są następujące obszary:  

✓ obszar bawialni 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie 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 - art. 6 ust 1 

pkt. f. 

 

Pani/Pana dane osobowe są rejestrowane w formie wizyjnego zapisu elektronicznego i będą przechowywane przez 

okres nie dłuższy niż 6 tygodni do nadpisania. W przypadku gdy nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa lub nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania 

nagrań zostanie przedłużony do czasu prawomocnego  zakończenia postępowania. Po upływie tego okresu nagrania 

będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 

 

Odbiorcami danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego są podmioty, którym Zakład Leczniczo – 

Opiekuńczy dla dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej powierzył lub powierzy 

przetwarzanie danych osobowych w związku z umową o świadczenie usług z zakresu: 

- ochrony mienia, 

- modernizacji/ naprawy monitoringu wizyjnego 

oraz udostępni innym administratorom na podstawie przepisów prawa, czyli organom ochrony państwowej  (w 

szczególności, policji, prokuraturze, sądom) w ramach prowadzonych postepowań. 

Udostępniane dane podmiotom przetwarzającym jest ograniczony do możliwości zapoznania się tymi danymi w 

związku ze świadczonymi usługami.   

 

Przysługuje Pani/Pan prawo od Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie 

Sióstr Maryi Niepokalanej jako Administratora danych dostępu do dodanych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach i zakresie 

wynikającym z RODO. 

Informujemy o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

Udostępnienie przez Panią/ Pana wizerunku jest wymogiem umownym, a niewyrażenie zgody na zarejestrowanie 

wizerunku uniemożliwia Pani/Panu przebywanie w monitorowanym obszarze.  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 


