Obowiązek informacyjny doĘczący monitoringu
w SP ZOZ WSPR w Białymstoku

1) Administratoręm Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ WSPR w Białynstoku,

2)
3)

4)
5)

6)
7)

ul. Polęska 89, tęl. 85 663 73 01, email: sekretariat@wspr.bialystok.pl.
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail - iod@wspr.bialystok.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnieniabezpieczeństwa pracowników
lub ochronymienia wynikającego z art.111 ustawy z dnia 10 maja 20l8 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Nagrania obtazu zawterające dane
osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można
zidentyfikować, jednostka przetwarzawyłącznie do celów, dla których zostŃy zebrane
i przechowuj e przez nie dłuższyniz wynika to z przepisów obowi ązującego prawa. Po
upłyr,vie w}Ttaganego przepisami prawa okresu, uzyskane w wyniku monitoringu
nagrania obranl, zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, których
w wyniku tych nagrń można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy
odrębne nie stanowią tnaczej.
W razie konieczności nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane
wyłącznie organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości na ichwyraźne wezwanie.
Pozyskiwanie danych wynika zprawnlę uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, tj. art. 6 pkt 1 ust a-b, f Rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 20161679 z dntaż7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłyr;vu
takich danych oraz uchylenia dyrektyr;vy 95l46lWE.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądantaod administratoradostępu do własnych danych
lub o granic zenia przetw arzania,
Wspomniane prawa możnazrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących

się na stronie www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR,

8)
9)

ul. Poleska 89,15-874 Białystok.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane wprowadzone do systemu informatycznęgo nie będą przetwarzane
zautomaty zow any or az nie b ę dą p o ddawane p ro fi ow aniu.

w sposób

1

l0)Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnic wszelkie środki
ftzycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowyrrr czy umyślnyrrr zntszczeniem, przypadkową ltratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązuj ącyrrri przepi sami.

,łl

