
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO
SZANOWNI PAŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE STOSUJEMY MONITORING WIZYJNY.

1) Administratorem  danych  czyli  podmiotem  odpowiedzialnym  za  przetwarzanie
danych  osobowych  jest  POLSKIE  TOWARZYSTWO  OPIEKI  PALIATYWNEJ  ODDZIAŁ  W
WAŁBRZYCHU  UL. KRASIŃSKIEGO 8, 58 - 309 WAŁBRZYCH,  REGON 890286760 zwany dalej
PTOP

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych dane kontaktowe: Janusz Malinowski e-mail: 
ido@bajan.com.pl, telefon 601822371 lub bezpośrednio w PTOP 

3) Celem przetwarzania danych osobowych przy pomocy monitoringu wizyjnego jest 
ochrona mienia PTOP. Zapewnienie bezpieczeństwa personelowi, pacjentom, ich 
bliskim.

4) Monitoring  prowadzony jest w ciągach komunikacyjnych korytarze, teren posesji.
Informujemy,  że  monitoring   prowadzony  jest   w  sposób  zapewniający
poszanowanie intymności i godności pacjenta.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a)  art.  6  ust.  1  lit.  e RODO - tj.  przetwarzanie jest  niezbędne do wykonania

zadania realizowanego w interesie publicznym. 
b) art.  6  ust.  1 lit  f   RODO  -  tj.  prawnie uzasadniony interes administratora,

zapewnienie  względów  bezpieczeństwa,  wykorzystanie  służy  do
monitorowania  pomieszczeń  przed  nieautoryzowanym  dostępem,  co
umożliwia przepis  art.  222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks
pracy;

6) W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  ww.  celu,  dane  osobowe  mogą  być
przekazywane  podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie
Administratora,  z  którymi  Administrator  ma  zawarte  umowy  powierzenia
przetwarzania  danych  osobowych  lub  podmiotom  uprawnionym  na  podstawie
przepisów prawa;

7) Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;

8) Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu;

9) Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od
dnia nagrania;

10) Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym 
m.in. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej 
informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących 
Pani/Panu praw:

a) dostępu do danych osobowych w uzasadnionych przypadkach
b) prawo do animizacji wizerunku o ile administrator wykaże taką możliwość
c) prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych  z

przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza
przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia
27.04.2016 r. 
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