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l) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku,

ul Poleska 89, tel. 85 663 73 01, email:sekretariat@wspr.bialystok.pl
2) Kontakt do Inspektora Danych osobowych e-mail: iod@wspr.bial},stok.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnieniabezpieczeństwa pracowników

lub ochrony mienia wynikające go z art. 1 1 l ustawy z dnia l0 maja 2018 r, o ochronie
danYch osobowych (Dz.lJ. z 2018 r, poz. 1000), Nagrania obrazu zawierające dane
osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można
zidentYfikowaÓ, jednostka przetwarzav,yłącznie do celów, dla których zostały zebrane
i Przechowuje przez nie dłuższyniz wynika to z przepisów obowiązujące§o prawa.
Po uPłYwie Wymaganego przepisami prawa okresu, uzyskane w wyniku mónitoringu
nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, ttoryctr w
wYniku tYch nagrań można zidentyfikować, podle gają zniszczeniu, o ile prŻepisy
odrębne nie stanowtą tnaczej.
4) W razie konieczności nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane
v,Yłącznie organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości na ichv,yrażne wezwanie.

PozYskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów ręalizowanych
PrZęz administratora tj. art. 6 pkt.l ust a-b, f Rozporządzenia Parlamentu
EuroPejskiego i Rady (UE) 20l61679 z dnia27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony
osób fizYcznych w zwtązku z przetwarzanięm danych osobowycń i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvły 95l46lwl
6) PrzYsługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych
danYch, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub p.uń do wniesienia
sprzeciwu do przetwar zania dany ch.
7) Wspomnianę prawa można zrea|izowac za pomocą pisemnych wniosków
znajdujących się na stronie www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie Sp ZoZ
WSPR, ul. Poleska 89,15-874 Białystok.
przysługuje
panu/pani prawo do wniesienia skargi
8)
do organu nadzorczego.
9) Dane wProwadzone do systemu informatycznęgo nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany oraz nię będą poddawane profilowaniu.
l0)Administrator danych dokłada wszęlkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
ftzycznej, technicznej i organtzacyjnej ochrony ,danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuPrawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązuj ącymi przepi sami.
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