SP ZOZ STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
42-202 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10
tel/fax: 34/378 52 33, e-mail:stacja@spr.czest.pl

KLAUZULA INFORMACYJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB OBJĘTYCH
MONITORINGIEM WIZYJNYM
W SPZOZ STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W CZĘSTOCHOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10, 42-202 Częstochowa, tel.
34 378 52 33, fax: 34 378 52 33, stacja@spr.czest.pl
2. W SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie został powołany Inspektor
Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
można skontaktować się pod nr tel.: 34 378 52 33, e-mail: iodo@spr.czest.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora, stanowiącego zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,
ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby
narazić pracodawcę na szkodę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO, w związku z art.
222 Kodeksu Pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
5. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje:
 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10:
- budynek
parter: korytarz – 2 kamery,
I piętro: korytarz – 1 kamera, korytarz wyjście – 1 kamera
II piętro: korytarz administracji – 1 kamera
III piętro: korytarz administracji – 1 kamera, korytarz przy Sali
konferencyjnej – 1 kamera;
- teren wokół budynku: garaże – 3 kamery, ściana boczna budynku – 2 kamery.
 SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie nie zamierza przekazywać
Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres do trzech
tygodni od dnia nagrania, z zastrzeżeniem przypadku, w którym nagrania obrazu
stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca
powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do nagrań z monitoringu, prawo do żądania
ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu
skorzystania z praw, o których mowa należy skontaktować się z administratorem lub
inspektorem ochrony danych.
9. Gdy uzna Pan/Pani, iż SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, jako
administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy RODO ma Pani/Pan
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zachowania wymogów
bezpieczeństwa w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora,
o którym mowa wyżej.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
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