KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO
Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 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).
1. Administratorem danych jest Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp.z o.o z siedzibą w
Konstancinie Jeziornie przy ul.Gąsiorowskiego 12/14 tel: 22 703 00 00
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
poprzez adres e-mail: marta.lesisz.jakubowska@ckr.pl
3. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona mienia.
4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych
danych–do nadpisania do 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania
obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub
administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu,
termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po
upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane
osobowe, podlegają zniszczeniu.
5. Zakres przetwarzania danych obejmuje dane osobowe jakim są wizerunki osób
utrwalone na urządzeniach rejestrujących.
6. Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do
ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) – jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie w/w danych
osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.
9. Administrator danych nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym
mowa w art. 22 RODO.
11. Regulamin monitoringu dostępny na stronie www.ckr.pl
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