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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wydanie 1 

 

Niniejsza procedura jest własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PPR w Świdnicy.  
Jej kopiowanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.   

Klauzula informacyjna – MONITORING WIZYJNY 

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 swo-

bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) 

dalej RODO, informuję, że: 

 

1.  Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest SPZOZ Powiatowe 

Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Admini-

stratorem pisząc na  adres: biuro@999.swidnica.pl lub telefonując pod numer: 74/850-09-90.  Możesz rów-

nież skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony da-

nych, pisząc na adres: SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy ul. Leśna 31, 58-100 Świdnica 

lub  telefonując pod numer: 74/850-09-90 

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publiczne-

go oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 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 

(RODO) oraz na postawie art.222  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy. 

 

3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdni-

cy przy ulicy Leśnej 31 w Świdnicy. 

4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: 

a. budynek Pogotowia (wejście/wyjście z Pogotowia, wejście/wyjście z Pogotowia od strony adminsitra-

cyjnej, holl główny, korytarze, stanowisko SWD PRM, garaż); 

b. obszar wokół Pogotowia (część ciągów komunikacyjnych,  część chodników, parkingi). 

 

5. Monitoring wizyjny realizwany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

 

6. Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa oraz do do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Admi-

nistratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji mię-

dzynarodowych.  

 

8. Zapisy z monitoringu przechowywane są do nadpisania. 

 

9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu mas prawo na umotywowany wniosek, do wglądu do 

nagrań. 

 

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

11. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego 

udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 


