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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA 

POTRZEBY MONITORINGU WIZYJNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLI-MED Bielsko Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Galena Spółka Komandytowa,  Żywiecka 71, 43-300 Bielsko-Biała; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest zapewniony pod adresem e-mail: 

iod@klinikagalena.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora; 

3) Dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego są przetwarzanie w oparciu o ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych - art. 6 ust. 1 pkt f. – „przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora”; 

4) Prawnie usprawiedliwionym interesem administratora danych jest zapewnienie 

bezpieczeństwa dla mienia i osób przebywających na terenie Spółki; 

5) Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego, nie będą udostępnianie innym 

odbiorcom niż ich dotyczących (pod warunkiem, że nie naruszają one praw osób trzech), firmom 

serwisującym system ( w oparciu o stosowne umowy o poufności lub umowy powierzenia danych 

osobowych) oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

6) Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego będą przechowywane 

średnio przez 21 dni, po tym okresie zostaną nadpisane lub usunięte; 

7) Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu; 

8) Wejście w strefę monitoringu wizyjnego jest dobrowolne, jednak niezbędne celem 

realizacji celu. Jeśli nie życzy sobie Pani/Pan aby dane osobowe w postaci wizerunku były 

przez nas przetwarzane, nie należy wchodzić w oznakowany obszar monitorowania; 

9) Posiada Pani/Pan prawo do:  

a) informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie 

podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;  

b) prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;  

c) prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;  

d) prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia 

dotyczących jej danych osobowych;  

e) prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas; 

10) Posiada Pani/Pan także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych przez nas 

danych osobowych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym; 

11) Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w związku z przetwarzaniem ww. danych; 

12) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

 


