
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB

OBJĘTYCH MONITORINGIEM

Wprowadzona  zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z
dnia 27 kwietnia 2016r. 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).

Administrator
danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

   Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC

   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

   z siedzibą:

   ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.
Dane kontaktowe 
Administratora danych 
osobowych

Można się z nami skontaktować :
 telefonicznie: 41 247 03 10
 pisemnie przesyłając korespondencję na adres:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED - OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.k. 
ul. Polna 9f, 27-400 Ostrowiec Św.

 osobiście w Przychodni Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED- OSTROWIEC
Spółka z o.o. Sp.k. ul. Polna 9f, 27- 400 Ostrowiec Św.

Dane kontaktowe 
inspektora ochrony 
danych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych:
tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować :

 pod adresem e-mail: iodo@gomed.com.pl
 pisemnie przysyłając korespondencję na adres: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

GOMED- OSTROWIEC Spółka z o.o. Sp.k. ul. Polna 9f, 27- 400 Ostrowiec Św.
              z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”.
Z inspektorem można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych
osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania 
danych

Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:

 zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia
Podstawa prawna 
przetwarzania danych

Pana/i dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do

obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze oraz  art.  6  ust.  1  lit  c  f  RODO- przetwarzanie jest

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

      oraz art. 22²§1 Kodeksu Pracy.
Kategorie odbiorców 
danych

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie

obowiązujących przepisów oraz podmioty realizujące usługi obsługi oraz serwisu systemu.
Przekazywanie danych 
poza Europejski Obszar 
Gospodarczy

Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane  poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania 
danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. po upływie wskazanego okresu nagrania są

automatycznie nadpisywane.
Przysługujące Panu/i 
prawa

Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz ma Pan/i

prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pan/i prawo żądać, aby

dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do sprostowania (poprawienia,

uzupełnienia)danych nie ma zastosowania w przypadku danych objętych monitoringiem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem  lub inspektorem ochrony

danych. Dane kontaktowe wskazano powyżej.

W przypadku uznania, iż przetwarzane przez Administratora  Pana/i dane osobowe są niezgodne z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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),  posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu do

organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Źródło pochodzenia 
danych i kategorie 
danych

Pan/i  dane  osobowe  niezbędne  do  realizacji  celów  wymienionych  powyżej  Administrator  uzyskuje  z
następujących źródeł:

 bezpośrednio od osoby której dane dotyczą.

mailto:iodo@gomed.com.pl

